
ЗАПОВЕД № РД-763 от 5 август 2002 г. ДВ бр. 86 от 10.09.2002 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 30, ал. 1 във  връзка с чл. 33, ал. 1, чл. 22, ал. 1, чл. 41, т.  2  от  Закона  за  защитените
територии  с цел опазване на редки, застрашени  и  изчезващи  видове от флората и  фауната, както и  техните
местообитания:

1.  Увеличавам  площта  на  природен  парк  "Сините  камъни" -  Сливен,  обявен  със  заповед  №  893  от
28.ХI.1980  г.  на  КОПС,  разширен  със  заповед  №  410  от  7.V.1982  г.  на  КОПС  и  прекатегоризиран  със
заповед РД-351 от 14.VII.2000  г.  на  МОСВ,  с  4943,8  ха,  в  т.ч.  4482,8  ха  горски  фонд  и  461,1  ха  поземлен
фонд, както следва:

1.1. землище Сливен - отдели: 66 - от а до я, а1, б1, в1, от 1 до 50; 196 - е, 6; 197 - е, ж, з, и, 3, 4; 198 -  б,
в, г, 2; 199 - б, в, г, 2, 3; 200 - г, д, 5; 201 - г, д, с обща площ 397,8 ха по лесоустройствен  проект от 2002 г. на
ДЛ "Сливен";

1.2. землище с. Ичера - отдели 201 - е; 202 - д; 203 - г, д, е, ж, и; 204 - д, е, ж, 1; 206 - е, ж; 207 - з, и, 3, 4;
208 - и, к, 2; 209 - г, д, е, ж, з, и, 2; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 274 - г, д, е, ж, з, и, к, 2; 275 -  г,
ж, з, к, 8, 9, 10; 276 - ж, 4; 277 - ж; 291 - а, 1, 3; 431; 642, с обща площ 1016,3 ха по лесоустройствен проект от
2002 г. на ДЛ "Сливен", както и поземлен фонд - отдели 1100 - 1, 2, 3, 4, 5, с обща площ 156,3 ха;

1.3. землище с. Сотиря - отдели 279; 280; 281; 407 - а, 1; 408 - а; 409 -  е, 2; 424 -  а, б; 425; 426; 427; 429;
430; 432; 435, с обща площ 650,3 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ "Сливен", както и  поземлен
фонд - отдел 1200 - 6, с обща площ 60,8 ха;

1.4. землище с. Тополчане - отдели 407 - б, г, 2, 3; 408 -  б, в, г; 409 -  а, б, в, г, д, 1, 3; 410, с обща площ
271,6 ха по лесоустройствен  проект от 2002 г. на ДЛ "Сливен", както и  поземлен  фонд -  отдели  1300 -  7,  с
обща площ 74,9 ха;

1.5. землище с. Калояново - отдели 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288 - а, б, д, е, ж, 1, 2, 4, 5; 289; 290; 291
- б, в, г, д, 2; 292 - з, и, 3;297 - е, 2, 3; 298 - а, е, 1, 2, 4; 299 - к, л, 1, 2; 300 - е, ж, 5, 6, 8; 393 -  а, д, е, ж, з, и, к,
л, 1, 4, 5; 394; 395; 396; 402; 403; 404; 405; 406; 407 -  в, д, е, 4, 5, с обща площ 1242,6 ха по лесоустройствен
проект от 2002 г. на ДЛ "Сливен", както и поземлен фонд - отдели 1400 - 8,9, с обща площ 169,1 ха;

1.6. землище с. Глушник - отдели - 288 - в, г, 3; 292 - в, г, д, е, ж, к, 2, 4; 293; 294; 295; 296; 297 -  а, б, в,
г, д, ж, 1; 298 - б, в, г, д, 3; 299 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 3; 300 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 7; 301; 302; 303 - 2; 304 -  в,
1, 2; 305 - д, 1; 393 - б, в, г, 2, 3, с обща площ 739,4 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ "Сливен";

1.7. землище с. Блатец  -  отдели  -  303 -  а, б, 1; 304 -  а, б, г, д; 305 -  а, б,  в,  г,  с  обща  площ 164,8  ха  по
лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ "Сливен".

2. Общата площ на природен парк "Сините камъни" става 11 380,8 ха.

3.  Освен  дейностите  по  чл.  31  от  Закона  за  защитените  територии  в  границите  на  разширението  на
природен парк "Сините камъни" забранявам:

3.1. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения и техните брегове;

3.2. търсене и проучване на полезни изкопаеми.

4. В срок 6 месеца от обнародването на заповедта ДЛ "Сливен" да означи  новите граници  на терена с
трайни и ясно видими знаци.

5. Промяната да се впише в Държавния регистър на защитените територии.



6.  Нарушителите  на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  Закона  за  административните  нарушения  и
наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

За министър: М. Георгиева
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