
ЗАПОВЕД № РД-794 от 19 август 2002 г. ДВ бр. 86 от 10.09.2002 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4, чл. 29 и § 3 от Закона за защитените територии :

1.  Прекатегоризирам  народен  парк  "Русенски  Лом",  обявен  със  заповед  №  567  от  26.II.1970  г.  на
министъра на горите и горската промишленост, видоизменена със заповед № 586 от 8.VI.1983 г. на Комитет
за опазване на природната среда и  заповед № 580 от  17.VI.1986  г.  на  Комитет  за  опазване  на  природната
среда, в природен парк със същото име.

2. Природен  парк  "Русенски  Лом" включва  части  от  земите  от  землищата  на  селата  Иваново,  Кошов,
Нисово, Червен, Щръклево и Табачка - община Иваново, на с. Писанец -  община Ветово, и  на с. Сваленик -
община Цар Калоян, с обща площ 3408,0 ха, както следва:

2.1. част от земите в  землището на с. Иваново -  община Иваново, по земеразделителен  план  към  2001
г., кадастрални номера: 85; 86; 267; масив 166 1, 2; масив 167 1 -  7; масив  168 1 -  9; масив  169 1,2,3,5,6 -  33;
масив  301  3,  4,  5,  6  (части  от  1)  и  отдел  и  подотдели  по  ландшафтна  таксация  -  2001  г.  на  площите  на
природния парк от ДЛ Русе: 20 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1 - 9, с обща площ 138,5 ха;

2.2. част от земите в землището на с. Кошов  -  община Иваново, по земеразделителен  план  към 2001 г.,
кадастрални номера: 136; 201; 210; 244 - 260; 276; 277; 278 (част от 208); 279 (част от 208); 280 (част от 194);
281 (част от 194); 282 (част от 206); масив 64 10 - 55, 57 -  61, 86 -  89, 93 -  97, 100 -  108, 111 -  124; масив  65
10 -  52, 54 -  69, 71, 73, 75, 84 -  87, 90, 91, 92; масив  71 1 -  4, 7 -  26; масив  72 1 -  6, 8 -  30;  масив  74  1  -  5;
масив 77 1, 2, 3; масив 78 24, 33 - 40; масив 79 1 -  31; масив  80 1 -  30 и  отдели  и  подотдели  по ландшафтна
таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 20 с, т, у, 10; 35 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
o, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1 -  18; 36 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, 1, 2; 37 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, o, п, р, с, т, у, 1, 2, 3; 38 а, б, в, д, е, ж, з, 1 -  4; 39 а, б, в, г,
е, ж, з, и, к, л, 1; 40 1, 2, с обща площ 597,5 ха;

2.3. част от земите в землището на с. Нисово - община Иваново, по земеразделителен  план  към 2001 г.,
кадастрални номера: 20; 21; 42; 43; 50; 51; 109; 111; 125; масив 70 1 - 27, 29,30,32 -  113; масив  71 1 -  18, 21 -
26, 28 - 64; масив 72 1 - 38, 40 - 61; масив 73 2 - 9, 11 -  46; масив  74 1, 2, 3, 5 -  9, 14 -  40, 42, 44 -  57; масив
75 1 -  6; масив  78 12, 13, 14, 16 -  21, 23 -  32, 34 -  40, 42 -  45; масив  110 1 -  6;  масив  173  1  -  12,  14  -  28  и
отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 39 д; 40 а,
б, г, д, е, ж, з, и, к, л, 3 - 6; 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1 - 4; 42 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, ж1, з1, и 1,1 - 5; 67 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1 - 8; 68 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1 -
5; 69 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1 - 4; 70 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1 - 5; 71 г, з, и, 2, 3; 76 г; 88 а, б; 89 а, б, 1, 2,
3; 90 а, б, в, г, д, 1 - 6; 92, а, б, в, 1, с обща площ 703,1 ха;

2.4. част от земите в землището на с. Червен  -  община Иваново, по земеразделителен  план  към 2001 г.,
кадастрални номера: 87; 95; 160; 161; 162; 169; 201; 203; 217; 326; 434 (част от 125); 435 (части от 111 и 126 );
437 (части  от 135 и  143);  440  (част  от  90);  441  (част  от  90);  442  (част  от  96);  443  (част  от  96);  масив  67  -
1,2,3,128; масив 68 1 - 39; масив 69 1 - 9; масив 71 1 - 55; масив 72 1 - 52; масив 73 1 -  18; масив  74 1; масив
99 1 -  20; масив  100 1 -  8,  12,  13  и  отдели  и  подотдели  по  ландшафтна  таксация  -  2001  г.  на  площите  на
природния парк от ДЛ Русе: 28 а, б; 33 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3; 34 о,10; 42 а1, б1, в1, г1, д1, е1,
6; 43 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3; 44 а, б, в, 1, с обща площ 290,4 ха;

2.5. част от земите в землището на с. Щръклево -  община Иваново, по земеразделителен  план  към 2001
г., кадастрални номера: 78; 93; 94; 99; 110; 116; 118; 134; 151; 224; 229; 230; 260; 276 (част от 112); 271 (част
от 112); 272 (част от 132); 273 (част от 101); 274 (част от 136); 275 (част от 149); масив  99 1 -  47,50,51; масив
154 1 - 4; масив 155 1 - 16; масив 156 1 - 11; масив 157 1 - 17; масив 158 1 - 14; масив 160 1 - 24; масив 161 1
-  11, 13 -  20; масив  162 1 -  7, 9; масив  163 1 -  17; масив  168  1,  2,  3  и  отдели  и  подотдели  по  ландшафтна
таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 38 г; 40 в; 71 а, б, в, д, е, ж, к, 1; 72 а, б, в, г, д,
е, ж, 1, 2; 73 1, 2; 76 а, б, в, 1 - 10; 93 а, б, в, г, 1, 2; 94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1 - 9, с обща площ 470,3 ха;



2.6. част от земите в  землището на с. Табачка  -  община  Иваново,  отдели  и  подотдели  по  ландшафтна
таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 21 а, 1 - 4; 34 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1 -
9 с обща площ 73,6 ха;

2.7. част от земите в землището на с. Писанец  -  община Ветово, по земеразделителен  план  към 2001 г.,
кадастрални номера: 560; 561; 563; 565; 570; 577; 578; 584; 865 - 869; 887 - 891; масив 82 2 - 12, 14 -  131, 134,
138, 145, 146, 147, 153 - 156, 159; масив 83 1 -  4 и  отдели  и  подотдели  по ландшафтна таксация -  2001 г. на
площите на природния парк от ДЛ Русе: 96 а, б, в, г, д, е, 1; 97 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1 - 4; 98 а; 106 а, б, в, 1,2;
107 а, б, в, г, д, е, 1,2; 108 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, o, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1 - 8, с обща площ 281,8 ха;

2.8. част от земите в  землището на с.  Сваленик  -  община  Цар  Калоян,  по  земеразделителен  план  към
2001 г., кадастрални номера: 238; 240; 241; 242; 245 - 248; 250 - 253; 257; 258; 260; 262; 263; 264; масив  516 1
- 9; масив  517 1 -  41; масив  518 1 -  4; масив  519 1 -  6; масив  520 1, 2, 3; масив  521 1 -  16; масив  522 1 -  9;
масив  523  1  -  10;  масив  524  1  -  4;  масив  526  1,2;  масив  527  1,2,3  и  отдели  и  подотдели  по  ландшафтна
таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 46 а, б, в, г, 1; 47 а, б, в, г, 1 -  6; 60 а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, o, п, 1, 2; 61 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,1 - 4; 62 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1 -  9; 63 а, б, в, г, д, е, 1, 2,
3; 64 а, б, в, г, 1 - 4; 65 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 66 а, б, в, г, д,1 -  4; 247 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1 -  20, с
обща площ 852,8 ха.

3.  Освен  дейностите  по  чл.  31  от  Закона  за  защитените  територии  в  границите  на  природния  парк
"Русенски Лом" забранявам:

3.1. ловуване, с изключение на подборен  лов  в  периода  септември  -  януари  в  отдели  по  ландшафтна
таксация - 2001 г., на площите на природния парк от ДЛ Русе: 36, 37, 68, 69, 70, и лов на хищници  -  лисици,
чакали, скитащи кучета;

3.2.  минногеоложки  и  други  дейности,  с  които  се  изменя  естественият  облик  на  местността  и/или
водният й режим;

3.3. паша на кози;

3.4. късането на цветя, събирането на билки и горски плодове за търговски и промишлени цели;

3.5. повреждането на скалните църкви и други исторически обекти;

3.6. създаването на пчелини и паленето на огън извън местата, определени с плана за управление;

3.7. използване на химически средства за растителна защита.

4. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

5.  Нарушителите  на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  чл.  31  от  Закона  за  административните
нарушения и наказания , ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

За министър: М. Георгиева
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