
ЗАПОВЕД № РД-832 от 14 ноември 2011 г. ДВ бр. 96 от 06.12.2011 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  42,  ал.  6  и  чл.  43  от  Закона  за  защитените  територии  във  връзка  с  извършени
по-точни замервания нареждам:

1.  Актуализирам  площта  на  защитена  територия  -  защитена  местност  Лонгозите,  в  землищата  на  с.
Коневец,  община  "Тунджа",  област  Ямбол,  и  с.  Бояново,  община  Елхово",  област  Ямбол,  обявена  като
буферна зона на резерват "Горна Топчия" със Заповед № 755 от 19.07.1984 г. на председателя на Комитета за
опазване  на  природната  среда  при  Министерския  съвет  (ДВ,  бр.  69  от  1984  г.),  прекатегоризирана  в
защитена местност със Заповед № РД-619 от 27.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.
72 от 2007 г.), от 1578 дка на 1769,091 дка.

2.  В  границите  на  защитена  местност  Лонгозите,  определени  с  акта  за  обявяване  по  т.  1,  попадат
имоти, както следва:

2.1. Имоти № 000166, 000167, 000169, 000170, 000172, 000174, 000211, 000213, 000214, 000267, 000290,
033004, 033005, 033009, 033010, 033011, 033012,  033013,  033014,  033015,  033016,  033017,  033025,  033026,
033027, 033028, 033029, 033030, 033031, 033032,  033033,  033034,  033035,  033036,  033037,  033038,  033039,
033040, 039011, 039014, 039016, 050004, 050005, 050139 съгласно картата на възстановената собственост за
землището на с. Коневец, ЕКАТТЕ 38279, община "Тунджа", област Ямбол, с обща площ 1461,467 дка.

2.2.  Имоти  №  000401  и  085029  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.
Бояново, ЕКАТТЕ 06001, община Елхово, област Ямбол, с обща площ 307,624 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките по границата на защитена местност Лонгозите и  картният
материал се съхраняват и  са на разположение в  Министерството на околната среда и  водите и  в  РИОСВ  -
Стара Загора.

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

5.  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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