
ЗАПОВЕД № РД-665 от 1 ноември 2018 г.

1. На основание чл. 42, ал. 5 и 6 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с 
извършени по-точни замервания:

Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Находище на блатно 
кокиче в местността Блатото“, в землището на гр. Созопол, община Созопол, област 
Бургас, обявена със Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на министъра на горите и горската 
промишленост – МГГП (ДВ, бр. 65 от 1970 г.), от 290,000 дка на 376,536 дка.

В границата на защитена местност „Находище на блатно кокиче в местността Блатото“, 
определена със Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на МГГП, попадат имоти с 
идентификатори, както следва: 67800.1.44, 67800.1.135, 67800.1.159, 67800.1.270, 
67800.1.272, 67800.1.273, 67800.1.274, 67800.1.275, 67800.1.285 и 67800.1.286, съгласно 
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на гр. Созопол (за 
2018 г.), ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-60 
от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, с обща площ 376,536 дка.

2. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии с 
цел опазване на естественото находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.):

Увеличавам със 108,976 дка площта на защитена местност „Находище на блатно кокиче в 
местността Блатото“, землище на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, обявена 
със Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на МГГП, посредством включването на поземлени 
имоти с идентификатори, както следва:

– 67800.1.70, 67800.1.109 и 67800.1.271 съгласно КККР за землището на гр. Созопол (за 2018 
г.), ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-60 от 
4.10.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, с обща площ 44,194 дка;

– 61042.5.59, 61042.5.60, 61042.5.155 и 61042.5.181 съгласно КККР за землището на с. 
Равадиново (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 61042, община Созопол, област Бургас, одобрени със 
Заповед № РД-18-55 от 29.09.2015 г. на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, с обща площ 64,782 дка.

3. Защитена местност „Находище на блатно кокиче в местността Блатото“, с граница, 
определена със Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на МГГП, актуализирана по т. 1 и 
разширена по т. 2 от настоящата заповед, е с обща площ 485,512 дка и включва поземлени 
имоти с идентификатори, както следва:

– 67800.1.44, 67800.1.70, 67800.1.109, 67800.1.135, 67800.1.159, 67800.1.270, 67800.1.271, 67800.1.272, 

67800.1.273, 67800.1.274, 67800.1.275, 67800.1.285 и 67800.1.286 съгласно КККР за землището 
на гр. Созопол (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 67800, община Созопол, област Бургас, с обща площ 
420,730 дка;

– 61042.5.59, 61042.5.60, 61042.5.155 и 61042.5.181 съгласно КККР за землището на с. 
Равадиново (за 2018 г.), ЕКАТТЕ 61042, община Созопол, област Бургас, с обща площ 
64,782 дка.



4. За разширението на защитената местност е валиден режимът на дейностите, определен 
със Заповед № 1938 от 3.07.1970 г. на МГГП.

След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда и 
водите (РИОСВ) – Бургас, да предприеме необходимите действия по отразяване на 
промените в защитената територия в КККР за землището на гр. Созопол и с. Равадиново, 
община Созопол, област Бургас.

Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност „Находище 
на блатно кокиче в местността Блатото“ и картният материал се съхраняват и са на 
разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Бургас.

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 Закона за защитените територии.

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“.

Министър: Н. Д.

10462

Извадка от Неофициален раздел бр.99 от 2018г., бр.99 г. на ДВ


