
ЗАПОВЕД № РД-27 от 19 януари 2016 г. ДВ бр. 11 от 09.02.2016 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание на чл. 42, ал. 5 във  връзка с чл. 42, ал. 1 и  чл. 41, т. 3 и  чл.  43  от  Закона  за  защитените
територии  (ЗЗТ) и  стартирана  с  писмо  изх.  №  12-00-900  от  21.08.2015  г.  на  Министерството  на  околната
среда и водите (МОСВ) процедура за намаляване на площта на защитена местност "Атолука", разположена в
землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик, обявена със Заповед № 1900 от 5.08.1969
г. на министъра на горите и горската промишленост (МГГП) (ДВ, бр. 82 от 1969 г.) и  разширена със Заповед
№  10  от  9.01.1985  г.  на  председателя  на  Комитета  за  опазване  на  природната  среда  (КОПС)  при
Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 14 от 1985 г.), както и във връзка с протокол от 29.09.2015 г. на комисия,
назначена по реда на чл. 38, ал. 1 ЗЗТ със Заповед № РД-08-84 от 7.09.2015 г. на директора на Регионалната
инспекция по околна среда и води - Пазарджик (РИОСВ - Пазарджик):

1. Намалявам  с  194  дка  площта  на  защитена  местност  "Атолука" поради  обстоятелството,  че  още  при
обявяването й  като защитена територия  в  нея  е  включено  летовище  "Васил  Петлешков" със  съществуващи
вилни  сгради, хотели, асфалтирани  улици  и  др.,  представляващо  урбанизирана  територия,  в  която  липсва
предмет  на  защита  -  естествено  природно  местообитание  -  вековна  иглолистна  гора,  и  е  без
консервационна значимост.

2. Във  връзка с т. 1 от територията  на  защитена  местност  "Атолука" се  изключват  поземлени  имоти  с
идентификатори:  514007,  514008,  514009,  514011,  514013,  514014,  514015  съгласно  картата  на
възстановената собственост (КВС) за землището на с. Равногор, ЕКАТТЕ 61220, община Брацигово, област
Пазарджик (към 25.11.2015 г.), с обща площ 194 дка.

3.  В  коригираните  граници  на  защитена  местност  "Атолука"  попадат  поземлени  имоти  с
идентификатори: 000278, 000279, 000510, 000513, 000517, 000547, 508002, 509002, 514002, 515002 съгласно
КВС  за  землището  на  с.  Равногор,  ЕКАТТЕ  61220,  община  Брацигово,  област  Пазарджик,  с  обща  площ
2992,861 дка.

4. Заповедта не променя режима на дейностите, регламентирани със Заповед № 1990 от 5.08.1969 г. на
МГГП и Заповед № 10 от 9.01.1985 г. на председателя на КОПС при МС.

5. След влизане в сила на тази заповед РИОСВ - Пазарджик, да предприеме необходимите действия по
отразяване на промените в границите на защитената територия в КВС за землището на с. Равногор, община
Брацигово, област Пазарджик.

Промяната да се отрази 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: Ив. Василева
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