
ЗАПОВЕД № РД-568 от 17 юли 2013 г. ДВ бр. 77 от 03.09.2013 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание на чл. 39 във  връзка с чл. 33, ал. 1, т.  2  и  чл.  43  ЗЗТ  с  цел  опазване  на  серпентинитни
хабитати,  включващи  голям  брой  редки,  застрашени  и  ендемични  растителни  видове,  много  от  които
защитени  по  реда  на  Закона  за  биологичното  разнообразие:  скална  поветица  (Convolvulus  boissieri),
Странджанско  сапунче  (Saponaria  stranjensis),  Родопска  етионема  (Aethionema  rhodopaeum),  Павлово
омразниче  (Onosma  pavlovae),  Клиновидно  изтравниче  (Asplenium cuneifolium),  Пеперудоцветен  салеп  (Orhis
papilionaceae), Родопска горска майка (Lathraea rhodopaea), Румелийско подрумиче (Anthemis rumelica):

1.  Обявявам  защитена  територия  -  защитена  местност  "Ултрабазични  скали  с  пионерна  тревна
растителност", в  землищата на с. Чичево и  с. Крилатица, община Кирково, област Кърджали, с обща  площ
1251,195 дка.

2. Защитена местност "Ултрабазични скали  с пионерна тревна растителност" включва имоти  с номера,
както следва:

2.1. имот с номер 010214 съгласно картата на възстановената собственост  за  землището  на  с.  Чичево,
ЕКАТТЕ 81493, община Кирково, област Кърджали, с площ 833,630 дка;

2.2.  имот  с  номер  010662  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.
Крилатица, ЕКАТТЕ 39877, община Кирково, област Кърджали, с площ 417,565 дка.

3. В границите на защитената местност се забранява:

3.1. промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;

3.2.  строителство  с  изключение  на  дейности,  свързани  с  реконструкция  и  ремонт  на  съществуващи
съоръжения;

3.3. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

3.4. залесяване;

3.5. внасяне на неместни видове.

4. След влизане в  сила на тази  заповед РИОСВ  -  Хасково,  да  предприеме  необходимите  действия  по
отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за землищата на с. Крилатица
и с. Чичево, община Кирково, област Кърджали.

5.  Защитената  местност  да  се  впише  в  Държавния  регистър  на  защитените  територии  при
Министерството на околната среда и водите.

6. 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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