
ЗАПОВЕД № РД-645 от 14 август 2012 г. ДВ бр. 75 от 02.10.2012 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  2  от  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ)  с  цел
опазване  на  естествено  находище  на  растителния  вид  червен  божур  (Paeonia  peregrina)  и  неговото
местообитание:

I.1. Увеличавам с 30,854 дка площта на защитена местност Горната кория в землището на с. Добротица,
община  Ситово,  област  Силистра,  обявена  като  природна  забележителност  със  Заповед  №  1141  от
15.12.1981  г.  на  председателя  на  Комитета  по  опазване  на  природната  среда  (КОПС)  при  Министерския
съвет (ДВ, бр. 102 от 1981 г.), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1203 от 24.09.2003
г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 91 от 2003 г.) и  актуализирана по площ със Заповед №
РД-4 от 5.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15 от 2009 г.).

I.2. В границите на защитена местност Горната кория се включва имот с идентификатор 21693.46.47 по
кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри  за  землището  на  с.  Добротица,  ЕКАТТЕ  21693,  община
Ситово, област Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-36 от 18.08.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 30,854 дка.

I.3. В границите на защитена местност Горната кория, определени  със Заповед № 1141 от 15.12.1981 г.
на председателя на КОПС  при  МС  за обявяване на защитената територия и  тази  заповед, попадат имоти  с
идентификатори: 21693.48.5 и  21693.46.47  по  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри  за  землището
на с. Добротица, ЕКАТТЕ 21693, община Ситово, област  Силистра,  одобрени  със  Заповед  №  РД-18-36  от
18.08.2005 г. на изпълнителния директор на  Агенцията  по  геодезия,  картография  и  кадастър,  с  обща  площ
70,918 дка.

II. На основание чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  ЗЗТ  с  цел  прецизиране  режима  на  ползване  и
обезпечаване на ефективна защита на предмета на опазване - естествено находище на червен божур:

II.1. Променям режима на дейностите на  защитена  местност  Горната  кория,  в  границите,  определени
със  Заповед  №  1141  от  15.12.1981  г.  на  председателя  на  КОПС  при  МС,  за  обявяване  на  защитената
територия.

II.2. В защитената местност, в границите й, определени съгласно т. I.3, се забранява:

II.2.1. извършването на мероприятия, водещи  до промяна  на  видовия  състав  на  горските  насаждения,
включително:  гола  сеч,  сечи  с  последващо  изкуствено  възобновяване  с  неместни  дървесни  видове,  с
изключение на частичното редуциране на липовия дървостой и мероприятия в случаите на каламитети;

II.2.2. извършването на горскостопански мероприятия и ловуване в периода 1 март - 31 октомври;

II.2.3. паша на домашни животни;

II.2.4. палене на огън;

II.2.5. късане и изкореняване на екземпляри от червен божур, бране на билки;

II.2.6. строителство;

II.2.7. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

II.2.8.  навлизане  с  превозни  средства,  с  изключение  на  необходимите  за  извършване  на
горскостопански дейности, в периода 1 ноември - 28 февруари.



III.  Тази  заповед  отменя  режима  на  дейностите,  установен  със  Заповед  №  1141  от  15.12.1981  г.  на
председателя на КОПС при МС за обявяване на защитената територия.

IV.  След  влизането  на  заповедта  в  сила  РИОСВ  -  Русе,  да  предприеме  необходимите  действия  по
отразяване  на  промените  в  границите  на  защитената  местност  в  кадастралната  карта  и  кадастралните
регистри за землището на с. Добротица, община Ситово, област Силистра.

V. Актуализираните данни по заповедта да се впишат в  Държавния регистър на защитените територии
при Министерството на околната среда и водите.

VI. Нарушителите на тази  заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби  на
Закона за защитените територии.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния
административен съд в едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

За министър: Ив. Василева
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