
ЗАПОВЕД № РД-295 от 18 април 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии 
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Родопски лопен (Verbascum spathulisepalum Greuter 
& Rech. f.):

1. Увеличавам със 163,007 дка площта на защитена местност „Находище на родопски 
лопен“ в землището на с. Горни Юруци, ЕКАТТЕ 16660, община Крумовград, област 
Кърджали, обявена със Заповед № РД-18 от 11.01.2013 г. на министъра на околната 
среда и водите (МОСВ) (ДВ, бр. 9 от 2013 г.), посредством включването на поземлен имот с 
идентификатор 16660.25.515 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на 
землището на с. Горни Юруци (за 2019 г.), община Крумовград, одобрени със Заповед № 
РД-18-427 от 29.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър.

2. Защитена местност „Находище на родопски лопен“ с граница, определена със Заповед 
№ РД-18 от 11.01.2013 г. на МОСВ и настоящата заповед, включва поземлени имоти с 
идентификатори, както следва: 16660.14.23, 16660.14.95, 16660.14.104, 16660.14.109, 
16660.14.110, 16660.14.135, 16660.14.139, 16660.14.466, 16660.14.467, 16660.24.278, 
16660.24.309, 16660.24.497 и 16660.25.515, по КККР за землището на с. Горни Юруци (2019 
г.), ЕКАТТЕ 16660, община Крумовград, област Кърджали, с обща площ 242,747 дка.

3. За разширението на защитена местност „Находище на родопски лопен“ е валиден 
режимът на дейностите, определен със Заповед № РД-18 от 11.01.2013 г. на МОСВ.

4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда 
и водите (РИОСВ) – Хасково, да предприеме необходимите действия по отразяване на 
промяната в границата на защитената територия в КККР за землището на с. Горни Юруци, 
община Крумовград, област Кърджали.

5. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност 
„Находище на родопски лопен“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в 
МОСВ и в РИОСВ – Хасково.

6. Актуализираните данни и промените по настоящата заповед да се впишат в Държавния 
регистър на защитените територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните 
разпоредби на ЗЗТ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в 
„Държавен вестник“.
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Извадка от Неофициален раздел бр.42 от 2019г., бр.42 г. на ДВ


