
ЗАПОВЕД № РД-904 от 11 декември 2008 г. ДВ бр. 10 от 06.02.2009
г.

Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии с цел опазване на:
защитени  растителни  и  животински  видове,  от  които  балканска  паламида  (Doronicum  austriacum  Jack),
зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Lind), родопска горска майка (Lathrea rhodopea Dingler), планинска
дилянка (Valeriana Montana L.), черен  кълвач (Dryocopus martius), червеногърба сврачка (Lanius collurio),  черен
синигер  (Parus  ater),  голям  пъстър  кълвач  (Dendrocopus  major),  обикновена  кръсточовка  (Loxia  curvirostra),
европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), планинска жаба (Rana temporaria L.), жаба дървесница (Hylla
arborea), видра (Lutra lutra), планинска дилянка (Valeriana Montana L.):

1. Увеличавам с 1505,5 дка  площта  на  природна  забележителност  "Буйновското  ждрело",  обявена  със
заповед № 995 от 21.IV.1971 г. на министъра на горите и горската промишленост.

2. В границите на разширението на природната забележителност попадат имоти, както следва:

2.1.  имот  №  000362  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Ягодина,
ЕКАТТЕ 87223, община Борино, област Смолян, с площ 299,3 дка;

2.2. имоти № 001010 и 024002 -  част (отдели  123/3; 123/4; 123/д; 123/е, 124/1; 124/в; 125/2; 125/д; 125/е;
125/ж;  125/з;  125/и)  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Чала,  ЕКАТТЕ
80159, община Борино, област Смолян, с обща площ 1206,2 дка.

3.  Общата  площ на  природната  забележителност  "Буйновското  ждрело" в  границите,  определени  със
заповед  №  995  от  21.IV.1971  г.  на  министъра  на  горите  и  горската  промишленост  за  обявяване  и  с
настоящата заповед, е 7591, 5 дка.

4. В границите на разширението на природната забележителност се забраняват:

4.1. голите сечи, както и отсичането на отделни стари и хралупести дървета;

4.2. залесяването с неместни за района растителни видове;

4.3. разселването на неместни за района животински видове;

4.4. корекциите на речното корито и  дейностите, които могат да доведат до промени  в  хидрологичния
режим на р. Буйновска, с изключение на необходимите в  случай  на бедствени  ситуации  и  с цел опазване и
възстановяване на местообитания на видове;

4.5. строителството на:

4.5.1. нови пътища с трайна настилка;

4.5.2. сгради  и  съоръжения,  с  изключение  на  посетителски  и  информационни  центрове,  екопътеки  и
съпътстващата  ги  инфраструктура,  както  и  съоръжения,  необходими  за  поддържане  на  съществуващата
пътна мрежа;

4.5.3. хидроенергийни системи (ВЕЦ и МВЕЦ), с изключение на тези, за които има решение по ОВОС и
съответни разрешителни по Закона за водите, издадени до момента на влизане на тази заповед в сила;

4.6. търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;

4.7. паленето на огън освен в определените за това места.



5. Тази заповед не отменя режима на дейностите, регламентиран  със заповед № 995 от 21.IV.1971 г. на
министъра  на  горите  и  горската  промишленост  за  обявяване  на  природна  забележителност  "Буйновското
ждрело".

6. В срок до една година от влизане в сила на тази заповед РИОСВ - Смолян:

6.1.  да  предприеме  необходимите  действия  по  отразяване  на  промените  на  защитената  територия  в
картата на възстановената собственост за съответните землища;

6.2. да предприеме необходимите действия за означаване границите на природната забележителност с
трайни и ясно видими знаци на терен.

7.  Промените  в  границата  на  природната  забележителност  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на
защитените територии.

8. Нарушителите на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  административнонаказателните  разпоредби  на
Закона за защитените територии.

9. ...

10.  Заповедта  може  да  бъде  обжалвана  по  реда  на  Административнопроцесуалния  кодекс  пред
Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Дж. Чакъров
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