
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 

 

Община Червен бряг  съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от 

Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на 

защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

BG0001014 „Карлуково“. 

Защитената зона е разположена в землищата на с. Габаре, с. Драшан, община 

Бяла Слатина, област Враца, с. Горна Бешовица, с. Цаконица, община Мездра, 

област Враца, с. Долна Бешовица, с. Камено поле, с. Кунино, с. Радовене, с. 

Стояновци, община Роман, област Враца, с. Беленци, с. Дъбен, с. Карлуково, гр. 

Луковит, с. Петревене, с. Румянцево, с. Тодоричене, община Луковит, област Ловеч, 

с. Брестница, с. Добревци, с. Златна Панега, гр. Ябланица, община Ябланица, област 

Ловеч, с. Бресте, с. Горник, с. Девенци, с. Лепица, с. Радомирци, с. Реселец, с. Рупци, с. 

Сухаче, с. Телиш гр. Червен бряг, с. Чомаковци, община Червен бряг, област Плевен. 

Към проекта на заповедта са изготвени: 

      - текст на обявление; 

      - граница на зоната в цифров вид: координатен регистър в „xlsx“; ESRI shape 

формат в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N и в „kmz“ 

формат, позволяващ визуализация в Google Eart; 

      - карта, показваща местоположението на защитената зона, спрямо имотните 

граници от кадастралната карта/картата на възстановената собственост за землищата 

попадащи в нейния обхват. 

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на 

министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема 

„Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в 

административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите 

Плевен (гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 А, централна поща п.к. 35) и 

Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81). 

В срок до 11.03.2021 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра 

на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и 

предложения относно посочените в проекта на заповед режими. 

 

 

 


