
ЗАПОВЕД № РД-559 от 12 юли 2007 г. ДВ бр. 72 от 04.09.2007 г.
Министерство на околната среда и водите

I.  На  основание  чл.  42,  ал.  6  от  Закона  за  защитените  територии  във  връзка  с  извършени  по-точни
замервания:

I.1.  Актуализирам  площта  на  защитена  местност  "Мъртвицата" в  землището  на  с.  Поповица,  община
Садово, област Пловдив, обявена със заповед № 155/11.04.1978 г. на КОПС (ДВ, бр. 36/1978 г.), от 10.000 на
9.999 дка.

I.2.  В  границите,  определени  със  заповедта  по  т.  I.1,  попада  имот  с  №  000086,  съгласно  картата  на
възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Поповица,  ЕКАТТЕ  57621,  община  Асеновград,  област
Пловдив.

I.3.  Актуализираните  данни  по  тази  заповед  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на  защитените
територии.

II.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
прецизиране  режима  на  дейностите  и  обезпечаване  на  ефективна  защита,  съответстваща  на  предмета  на
опазване в  защитена местност "Мъртвицата" -  уникално  за  поречието  на  река  Марица  находище  на  водна
бяла лилия, променям режима на дейностите, определен със заповедта по т. I.1, както следва:

II.1. В защитената местност се забраняват:

II.1.1. провеждането на отводнителни мероприятия;

II.1.2. въвеждането в езерото на неместни растителни и животински видове;

II.1.3. развъждането на риба за стопански цели;

II.1.4. развъждането на растителноядни видове риба;

II.1.5. навлизането на домашни животни в езерото;

II.1.6. извеждането на сечи, с изключение на санитарни;

II.1.7. паленето на огън;

II.1.8. замърсяването с отпадъци;

II.1.9. строителството;

II.1.10. търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.

II.2.  Тази  заповед  отменя  режима  на  дейностите,  регламентиран  със  заповед  №  155/11.04.1978  г.  на
КОПС.

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

IV. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник".

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



Министър: Дж. Чакъров
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