
ЗАПОВЕД № РД-850 от 7 ноември 2006 г. ДВ бр. 6 от 19.01.2007 г.
Министерство на околната среда и водите

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

1. Актуализирам площта на защитена местност "Дебелата кория" в  землището на с.Черноземен, община
Калояново, област Пловдив, обявена със заповед № 202 от 11.III.1987  г.  на  КОПС  при  МС  (ДВ,  бр.  25  от
1987 г.), от 4,000 дка на 4,271 дка.

2.  В  границите,  определени  със  заповедта  по  т.  1,  попада  имот  с  №  250013,  съгласно  картата  на
възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Черноземен,  ЕКАТТЕ  81133,  община  Калояново,  област
Пловдив.

3.  Актуализираните  данни  по  тази  заповед  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на  защитените
територии.

II.  На  основание  на  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
прецизиране  режима  на  дейностите  и  обезпечаване  на  ефективна  защита,  съответстваща  на  предмета  на
опазване  на  защитена  местност  "Дебелата  кория"  -  естествено  находище  на  блатно  кокиче,  променям
режима на дейностите, определен със заповедта за обявяване, както следва:

1. В защитената местност се забранява:

1.1. разораване и разкопаване на земята;

1.2. промяна в начина на трайно ползване на земята;

1.3. изкореняване на екземпляри от блатно кокиче;

1.4. косене на тревната растителност преди 20 юни;

1.5. паша и бивакуване на хора и домашни животни преди 20 юни;

1.6.  провеждането  на  дърводобивни  дейности  за  периода  30.ХI.  -  20.VI,  както  и  в  случаите  на
преовлажнени почви;

1.7. изкореняване на дървесна и храстова растителност;

1.8. залесяването на местността с неместни за района дървесни и храстови видове;

1.9. замърсяване с отпадъци;

1.10. паленето на огън;

1.11. строителството;

1.12. търсене, проучване и добив на подземни богатства.

2. Тази заповед отменя режима на дейностите, установен  със заповед № 202 от 11.III.1987 г. на КОПС
при МС.

III. Нарушителите на тази  заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби  на
Закона за защитените територии.



Министър: Дж. Чакъров
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