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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-948 
от 18 октомври 2022 г.

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

1. Актуализирам площта на защитена те-
ритория – природна забележителност „Чирпан 
бунар“, в землищата на с. Гранит и с. Опълченец, 
община Братя Даскалови, област Стара Загора, 
и с. Болярино, община Раковски, област Плов-
див, обявена със Заповед № 3039 от 3.10.1974 г. 
на Министерството на горите и опазване на 
природната среда (ДВ, бр. 88 от 1974 г.), от 5 ха 
на 36,275 дка.

2. В границата на природна забележителност 
„Чирпан бунар“, определена със заповедта по 
т. 1, попадат поземлени имоти с идентифика-
тори, както следва:

2 .1 . Поземлен имот с и ден тификатор 
17717.106.366 съгласно кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) за землището 
на с. Гранит, ЕКАТТЕ 17717, община Братя 
Даскалови, област Стара Загора, одобрена със 
Заповед № РД-18-365 от 7.02.2018 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър (АГКК), с площ 13,117 
дка.

2.2. Поземлени имоти с идентификатори 
53624.1.203 с площ 5,382 дка и 53624.1.205 с 
площ 4,585 дка съгласно КККР за землището 
на с. Опълченец, ЕКАТТЕ 53624, община Братя 
Даскалови, област Стара Загора, одобрена със 
Заповед № РД-18-533 от 22.02.2018 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК, с обща площ 
9,967 дка.

2.3. Поземлени имоти с идентификатори 
05270.6.204 с площ 6,581 дка и 05270.6.295 с 
площ 6,610 дка съгласно КККР за землището на 
с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, община Раковски, 
област Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-
825 от 27.11.2019 г. на изпълнителния директор 
на АГКК, с обща площ 13,191 дка.

3. Пълният опис на координатите на точки-
те на границата на природна забележителност 
„Чирпан бунар“ и картният материал се съхра-
няват и са на разположение в Министерството 
на околната среда и водите (МОСВ), Регио-
налната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) – Стара Загора, и РИОСВ – Пловдив.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър 
на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по 
реда на Административнопроцесуалния ко-
декс пред Върховния административен съд 
в едномесечен срок от обнародването є в 
„Държавен вестник“.

Министър: 
Р. Карамфилова
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ЗАПОВЕД № РД-1055 
от 7 ноември 2022 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, 
т. 5 от Закона за биологичното разнообразие и 
предвид наличието на нови данни и информация, 
получени въз основа на извършени проучвания, 
анализи, мониторинг и оценка на състоянието 
на типове природни местообитания и видове, 
предмет на опазване в защитена зона BG0000181 
„Река Вит“, и във връзка с решение по т. 1 от 
протокол № 26 от заседание на Националния 
съвет по биологично разнообразие, проведено 
на 28.04.2022 г., изменям и допълвам Заповед 
№ РД-324 от 31.03.2021 г. на министъра на окол-
ната среда и водите за обявяване на защитена 
зона BG0000181 „Река Вит“ (ДВ, бр. 52 от 2021 г.), 
както следва:

1. В т. 2.1 след абревиатурата „(ЗБР):“ се до-
бавят на нови редове:

„– 1530 * Панонски солени степи и солени блата;
– 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи 

води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или 
Isoeto-Nanojuncetea;

– 3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни 
води с бентосни формации от Chara;“,

а след думите „– 3260 Равнинни или планин-
ски реки с растителност от Ranunculion fluitantis 
и Callitricho-Batrachion;“ се добавя на нов ред „– 
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и 
Bidention p.p.;“.

2. В т. 2.2.3 след думите „(Rhodeus amarus),“ 
се добавя „Балканска кротушка (Romanogobio 
kessleri),“.

3. Създава се т. 3а:
„3а. За защитената зона по т. 1 са определени 

специфични и подробни цели на опазване, които 
са налични и се съхраняват в Министерството 
на околната среда и водите, РИОСВ – Плевен, 
и на интернет страницата на Информационната 
система за защитените зони от екологичната 
мрежа Натура 2000.“

4. В т. 4 думите „по т. 3 са определени“ се 
заменят с „по т. 3 и 3а се определят“.

5. Промяната на защитена зона BG0000181 
„Река Вит“ да се впише в регистрите на защите-
ните зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Плевен.

Настоящата заповед е неразделна част от За-
повед № РД-324 от 31.03.2021 г. на министъра на 
околната среда и водите за обявяване на защитена 
зона BG0000181 „Река Вит“ (ДВ, бр. 52 от 2021 г.), 
която в останалата си част остава непроменена.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За министър: 
М. Бояджийска
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