
ЗАПОВЕД № РД-643 от 14 август 2013 г. ДВ бр. 89 от 11.10.2013 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  62,  ал.  2  от  Административнопроцесуалния  кодекс  във  връзка  с  писма  от
Регионалната инспекция по околната среда и  водите  -  Благоевград,  с  вх.  №  05-08-2604  от  12.04.2013  г.  и
26.07.2013 г. на Министерството на околната среда и  водите (МОСВ) и  след извършена обстойна проверка
на всички документи по издаването на Заповед № РД-232 от 11.03.2013 г. на министъра на околната среда и
водите  (ДВ,  бр.  33  от  2013  г.)  за  обявяване  на  защитена  местност  "Хълма  Скалата"  в  землището  на  с.
Левуново, ЕКАТТЕ 43243, община Сандански, област Благоевград, а именно: картен  материал, протокол от
комисия за обявяване на защитена територия, състояла се на 2.11.2011 г., и  проектозаповед за обявяване, от
които документи е видно, че в Заповед № РД-232 от 11.03.2013 г. на министъра на околната среда и  водите
са допуснати очевидни фактически грешки:

-  при  посочване  на  площта  на  защитена  местност  "Хълма  Скалата" в  т.  1  от  посочената  заповед  на
министъра на околната среда и водите;

-  при  описанието на координатите на точките по границата на защитената местност  "Хълма  Скалата",
представени в приложение към т. 2 от посочената заповед на министъра на околната среда и водите:

1. Извършвам поправки в Заповед № РД-232 от 11.03.2013 г. на министъра на околната среда и  водите
(ДВ,  бр.  33  от  2013  г.)  за  обявяване  на  защитена  местност  "Хълма  Скалата" в  землището  на  с.  Левуново,
община Сандански, област Благоевград, както следва:

- в т. 1 площта "181,151 дка" да се чете "176,840 дка";

-  координатите  на  точките  по  границата  на  защитена  местност  "Хълма  Скалата",  представени  в
приложението към т. 2 от заповедта, да се четат, както следва:

"Координати  на  точките  по  границата  на  защитена  местност  "Хълма  Скалата"  в  землището  на  с.
Левуново, община Сандански, област Благоевград, в координатна система 1970 г., зона 9:

№ X Y

1. 4469158.231 8494297.571

2. 4469112.054 8494293.484

3. 4469090.673 8494284.368

4. 4469063.680 8494260.483

5. 4469049.464 8494207.064

6. 4469047.266 8494178.150

7. 4469118.881 8494096.171

8. 4469180.842 8494022.592

9. 4469253.077 8493955.589



10. 4469301.634 8493920.572

11. 4469345.446 8493891.753

12. 4469389.714 8493873.916

13. 4469431.111 8493859.199

14. 4469442.135 8493859.742

15. 4469449.331 8493864.445

16. 4469459.439 8493867.026

17. 4469465.761 8493874.765

18. 4469495.377 8493889.541

19. 4469525.201 8493909.308

20. 4469540.089 8493930.694

21. 4469574.356 8493985.283

22. 4469607.795 8494019.903

23. 4469611.400 8494082.763

24. 4469545.399 8494179.512

25. 4469454.856 8494263.276

26. 4469409.915 8494313.146

27. 4469357.199 8494344.335

28. 4469302.072 8494365.622

29. 4469262.217 8494369.274

30. 4469254.691 8494356.584

31. 4469243.253 8494346.056

32. 4469226.657 8494331.742

33. 4469194.919 8494314.054

34. 4469158.231 8494297.571

“

2. Поправките по т. 1 да се отразят в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.



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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