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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД

№ J2 SLi$$L
София,....... .........................2021 г.

На основание чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за защитените територии:

1. Определям следните пътеки за посетители през резерват „Средока“:
1.1. Пътека, преминаваща през поземлен имот с идентификатор 69328.300.11, съгласно 

кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) за землището на село Стоилово, с 
ЕКАТТЕ 69328, община Малко Търново, област Бургас, одобрена със Заповед № РД- 
18-701/09.10.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър (АГКК).

1.2. Пътека, преминаваща през имоти с идентификатори 69328.300.11 и 69328.300.21 
съгласно КККР за землището на село Стоилово, с ЕКАТТЕ 69328, община Малко 
Търново, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-701/09.10.2019 г. на 
изпълнителния директор на АГКК.

1.3. Пътека за посетители през резерват „Средока“ от навлизането в резервата под връх 
Остра чука до светилище св. Марина. Пътеката преминава през имоти с 
идентификатори 69328.300.11, 69328.300.15 и 69328.300.17 съгласно КККР за 
землището на село Стоилово, с ЕКАТТЕ 69328, община Малко Търново, област Бургас, 
одобрена със Заповед № РД-18-701/09.10.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК.

1.4. Пътека, преминаваща през имот с идентификатор 46663.300.39, съгласно КККР за 
землището на гр. Малко Търново, с ЕКАТТЕ 46663, община Малко Търново, област 
Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-93/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на 
АГКК.

2. Координатните точки, определящи маршрутите на пътеките са съгласно приложенията,
представляващи неразделна част от настоящата заповед.

3. При преминаване по пътеките, определени с тази заповед забранявам:
3.1. отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
3.2. замърсяване с битови и други отпадъци;
3.3. бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри 

от растителни видове;
3.4. убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на 

екземпляри от животински видове;
3.5. палене на огън и бивакуване;
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4. Пътеките да се маркират с указателни и информационни знаци и табели.

5. Нарушителите на тази заповед се наказват по реда на глава VI-та, раздел II от Закона за 
защитените територии.

6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на РИОСВ-Бургас за сведение, изпълнение 
и контрол.

С настоящата Заповед отменям Заповед № РД-1036/29.09.2004 г. на министъра на 
околната среда и водите, определяща пътеки за посетители през резерват „Средока“.
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