
ЗАПОВЕД № РД-212 от 9 август 1994 г. ДВ бр. 68 от 23.08.1994 г.
Министерство на околната среда
     На основание чл. 18 и 22 от Закона за защита на природата 

видоизменям Заповед № 1422 от 21.VI.1969 г. в частта за обект № 2 - природна

забележителност "Чернелка", и нейния режим, както следва:     1.  Площта на "Чернелка"

да се счита 449,2 ха, от които:     а) горски фонд на Държавно лесничейство - Плевен, отдели

№ 192, 193,

194, 195, 196-А; 249-ж, з, и, 1; LIV; LХII (част 4,0 ха) по лесоустройствен

проект от 1983 г. с обща площ 150,3 ха;     б) гори на бившия АПК - Плевен, отдели № 20,

21-п, 2,3 по

лесоустройствен проект от 1983 г. с обща площ 272,8 ха;     в)  гори  на  бившия  АПК  -

Долни Дъбник, отдели 12-д, е, м, ж, з, 1, 2, 3,

4, 5, 7 по лесоустройствен проект от 1983 г. с обща площ 26,1 ха.     2.  В границите на

природната забележителност се забраняват:     а) строителството, разкриването на кариери и

други дейности, с които се

изменя естественият облик на местността или водният режим на реката;     б) разораването

на ливадите и пасищата;     в) залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;     г)

пашата на кози;     д) ловуването освен в отдели № 20, 192, 194, LIV през периода 1

октомври - 31 декември;     е) извеждането на сечи освен отгледни и санитарни;     ж)

повреждането по какъвто и да е начин на скалните образувания.

     На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за защита на природата определям

природната забележителност "Чернелка" като обект с национално значение за

опазване местообитанията на защитени и редки растителни и животински видове

и уникални земни форми.

     Промените да се отразят в Държавния регистър на защитените природни

обекти.

     Нарушителите на заповедта се наказват съгласно чл. 31 от 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: Й. Узунов
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