
ЗАПОВЕД № РД-459 от 13 юни 2014 г. ДВ бр. 53 от 27.06.2014 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал.  5,  чл.  43  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ),
както  и  писмо  с  изх.  №  26-Б-113  от  4.04.2014  г.  на  Министерството  на  икономиката  и  енергетиката
променям  режима  на  дейностите  в  защитена  местност  "Суха  река",  в  землищата  на  с.  Дряновец,  с.
Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево - община Добричка, област Добрич; с. Ефрейтор
Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан  Димитрово  -  община  Крушари,  област  Добрич;  с.
Балик, с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница -  община Тервел, област Добрич; с. Краново, с. Голеш -  община
Кайнарджа,  област  Силистра,  обявена  със  Заповед  №  РД-538  от  12.07.2007  г.  на  министъра  на  околната
среда и водите (ДВ, бр. 68 от 2007 г.), както следва:

1. Точка 4.1 се изменя така:

"4.1.  строителство,  с  изключение  на:  изграждане,  ремонт  и  реконструкция  на  пътища,  включени  в
списъка на републиканските и общинските пътища съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за пътищата и  предвидени
в специализираните устройствени схеми и планове, както и  изграждане на обекти  от газопреносната мрежа
на страната с национално значение в  имоти  с номера: 000114 и  000115 съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Балик, ЕКАТТЕ 02405, община Тервел, област Добрич;".

2. Тази заповед не променя останалите режими  на дейност, регламентирани  със Заповед № РД-538 от
12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

3.  Промяната  по  тази  заповед  да  се  впише  в  Държавния  регистър  на  защитените  територии  при
Министерството на околната среда и водите.

4. 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".

Министър: И. Михайлова
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