
ЗАПОВЕД № 114 от 24.02.1992 г. за обявяване на Народен парк
Рила, Централен Рилски резерват, за разширяване територията на

резервати в Народния парк Рила и за отменяне на заповеди
Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 20 от 10.03.1992 г., в сила от 10.03.1992 г.

На  основание  чл.  17  и  22  от  Закона  за  защита  на  природата  с  цел  да  се  запазят  завинаги  в  полза  на
обществото  комплекси  от  саморегулиращи  се  екосистеми  и  присъщото  им  видово  разнообразие,
местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни  и  забележителни  пейзажи  и  обекти
на неживата природа, които имат световно значение за науката и  културата, обявявам Народен  парк Рила, в
който се включват следните територии:

I. Горски фонд с обща площ 67 358,7 ха, както следва:

Пловдивска област

1. От Държавно лесничейство -  Белово, община Белово, по лесоустройствен  проект от 1984 г., отдели:
1 - от а до и, 1, 3; 2; 3 - а, б, в, г, д, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 5; от 9 до 15; 16 - а, н, 1, 2; от 21 до 44; 59 -  к, л, м, н, о,
7, 8, 9, 10; 60 - е, ж, з, и, к, л, 6, 7, 8; 61; 65; 66 - от а до к, п, от 1 до 8; 67; 68; 69; 427; 428; 429; 430; 433; 434;
435; 436; 437 - а, б, д, е, ж, з, и; 438; 439; 440, с обща площ 3234,8 ха.

Софийска област

2.  От  Държавно  лесничейство  -  Костенец,  община  Костенец,  по  лесоустройствен  проект  от  1984  г.,
отдели: 16; 17; 18; 19; 35; от 37 до 42; 51; от 53 до 77; от 129 до 145; от 339 до 361, с обща площ 4551,5 ха.

3.  От  Държавно  лесничейство  -  Боровец,  община  Самоков,  по  лесоустройствен  проект  от  1986  г.,
отдели: 128; 129; 135; 136; 178; 179; 180; 181; от 213 до 217; 229; 230;  231;  234;  235;  238;  239;  240;  339  -  б
(част 1,1 ха); 341 - а (част 3,0 ха), б; 346; 347 -  а, б (част 12,0 ха), 1; 348; 349 -  а (част 14,0 ха); 350; 351; 352;
353; 359; 361; 364; 365; 366; от 370 до 445; 587 - г (част 12,4 ха), д, е, ж, з, и, 4, 5, 6; 588; 589 -  б, в, г, 2, 3, 4;
590 - д, е, ж, 4, 5, 6; 591 - б (част 4,6 ха), в, г, 2, 3 (част 0,8 ха); 598; 599; 600; 601; 602; 603; от 604 до 624; 628
- е, д, 3; от 646 до 667, с обща площ 8145,6 ха.

4.  От  Държавно  лесничейство  -  Самоков,  община  Самоков,  по  лесоустройствен  проект  от  1982  г.,
отдели: от 665 до 686; от 702 до 707; 718; 721; 722; 723 - и, к, л, 5, 6, 7, 8; 724 -  е, ж, 5, 6, 7, 8; 725; 726; 727 -
к; 729; 730; 731; 734; 735; 736 - с, т, у, ф, 11; 740; 741 - без а, б, в, г (част 1,8 ха); 743; 744; 745; 746; от 753 до
756; 758; от 768 до 773; 781; 782; 783; 784 - от з до н; 789; 790; 791; от 793 до 808; от 840 до 908, с обща площ
16 877,7 ха.

5. От Държавно лесничейство -  гр. Станке Димитров, общини  Станке Димитров  и  Сапарева  баня,  по
лесоустройствен проект от 1986 г., отдели: от 85 до 96; от 107 до 112; 115; 116; 132; 133; 134; 135; 144; 145;
146; 149; от 154 до 158; от 177 до 181; 184; 185; 186; 190; 191; 192; от 200 до 224, с обща площ 4182,5 ха.

6. От Държавно лесничейство -  Рилски  манастир, община Рила, по лесоустройствен  проект от 1990 г.,
отдели: 1 - а, б, в, г, е, ж, 1, 2; 2; 3; 4 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 7 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3; от 8 до 12; 14 -  а, б, в, 8, 9, 10,
11; 15 -а, б, 1, 2, 9; 16 - а, б, 61, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; от 17 до 45; 46 - без 6, 7; от 47 до 74; 75 -  г, д, е, ж, з,
и, к; 76; 77 - без 2; 78 - от г до л, 6; 79 - без а, 1, 6; 80; 81; 82; 83 - без а, б, в, 1, 2, 3; 84 -  от з до ч; от 9 до 19;
85; 86 - без 1; 87 - без а, б, в, г, 1; 88 - без 1, 2; 89; 90; 91; от 101 до 108; от 113 до 117; 119; 120; 121 -  без ж, з,
3, 4, от I до X, с обща площ 14 366,3 ха.

7. От Държавно лесничейство -  Благоевград, община Благоевград, по лесоустройствен  проект  от  1991
г., отдели: от 1 до 33; I; II; III; IV; V; 10 - от а до е, 1; 11 - от а до е, 1, 2, 3, 4; 12; 13; 14; 22 - п, с, т, 5, 6; 23; 24;
29; 30; 31; 32; 35; 36; от 52 до 58, с обща площ 3377,7 ха.



8.  От  държавно  лесничейство  -  Симитли,  община  Симитли,  по  лесоустройствен  проект  от  1988т.,
отдели: 266 - г (част 15,3 ха), от е до м, н (част 0,9 ха), о (част 0,5 ха), 5,6; 267 -  е, ж (част 0,4 ха), и  (част 4,2
ха), ? 268 - от а до к, л (част 6,5 ха), м, н, от 1 до 7; 269 - а, б, в, г, д (част 7,0 ха), е (част 9,2 ха), от 1 до 7; 270
- от з до н, 4; 271 без п (част 2,0 ха), 7; 272 -  б (част 1,0 ха), в  (част 1,5 ха), г (част 18,2 ха), от д до л, м (част
4,3 ха), н (част 0,5 ха), 2, 3 (част 1,2 ха), 4 (част 0,3 ха); 273 - ж, з (част 1,6 ха), и, к, л (част 0,8 ха), м (част 1,2
ха), от н до х; 274 - в (част 14,0 ха), г, д, е, ж, 3, 4, 5, 6; 275; 276; 289; 290; 291, с обща площ 1070,8 ха.

9. От Държавно лесничейство -  Разлог, община Разлог, по лесоустройствен  проект  от  1981  г.,  отдели:
16 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; от 17 до 25; 52; 53; 69 - а, 1; 70 - а; 71 - а; 72 - а, б; от 74 до 78; от 87 до 95; 99; 100;
от 108 до 114; 115 - без 3; 116 - без 6; 117; 118 - от а до н, 1, 2, 3, 8; 119 -  от а до з, о, п, от 1 до 9; 120 -  от а
до и, от 1 до 5; 121; 122; 123; 132 - а, б, в, 1, 2, 3, 4; от 133 до 138, с обща площ 2735,6 ха.

10. От Държавно лесничейство - Белица, община Белица, по лесоустройствен проект от 1982 г., отдели:
от 1 до 29; 31 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 32; 33; 34 - от а до е, 1, 2, 3, 4; 35 - от а до з, от 1 до 6; 36; 37; 38; 39; 40 -  от
а до п, от 1 до 6; 41 - от а до к, 1, 2, 3; 48; 49; 50; 52; 53; 55; 108; 109; 110; 114 -  а, 1; 122; 123; 124; 125; 126 -
от а до к, от 1 до 6; 127 - а, б; от 134 до 145, с обща площ 3731,4 ха.

11.  От  Държавно  лесничейство  -  Якоруда,  община  Якоруда,  по  лесоустройствен  проект  от  1981  г.,
отдели: от 1 до 6; от 8 до 18; 30 - 3; 48; 63; 64; от 75 до 83; 94; 95 - а, б, в, д, 1; 96 - а, б, в, 2; 124; 125; 126; 127
- от а до е, 1, 2, 3, 4; от 136 до 142; от 148 до 156; от 369 до 410, с обща площ 5084,8 ха.

II. Високопланински пасища и ливади с обща площ 40 565 ха, както следва:

Пловдивска област

1. Община Белово 1650 ха.

Софийска област

2. Община Костенец 4350 ха.

3. Община Самоков 4290 ха.

4. Община Сапарева баня 1384 ха.

5. Община Станке Димитров 3158 ха.

6. Община Рила 13000 ха.

7. Община Благоевград 3800 ха.

8. Община Симитли 573 ха.

9. Община Разлог 2300 ха.

10. Община Белица 1394 ха.

11. Община Якоруда 4666 ха.

Обща площ на Народен парк Рила 107923,7 ха.

  В границите на Народния парк Рила се забраняват:

1) строителство освен предвиденото с плана за управление и  свързано с нуждите на администрацията,



научната  и  образователната  дейност,  туризма,  животновъдството  (заслони)  и  поддържането  на  горски
пътища;

2) проучване и експлоатация на полезни изкопаеми и инертни материали;

3) замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

4) бивакуване и палене на огън извън определените за това места;

5)  повреждане  на  скални  образувания,  дървета,  храсти  и  бране  на  цветя,  както  и  умишленото
безпокойство на диви животни;

6) паша на кози;

7) употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита;

8) внасяне на неприсъщи за района видове растения и животни;

9) голи  сечи  и  залесяване  с  неприсъщи  за  района  или  горскорастителните  пояси  видове,  както  и  със
семенен и посадъчен материал, произхождащи от друг район;

10) събиране на горски плодове и гъби за търговски и промишлени цели или в големи количества;

11)  залагане  на  капани,  употреба  на  отрови  и  упойващи  вещества  при  регулиране  числеността  на
дивите животни.

В границите на парка се разрешават:

1) сенокос и паша на селскостопански животни (без кози) в пасищата и ливадите;

2) преминаване на селскостопански животни по определени прокари;

3)  събиране  на  билки  в  определени  количества  и  райони,  както  и  на  семенен  материал,  растения  и
животни с научна цел с разрешително от администрацията на парка след съгласуване с Комитета по горите,
Министерството на околната среда и Българската академия на науките;

4) възобновяване, отглеждане и подобряване комплексните защитни функции  и  санитарното състояние
на горите;

5)  регулиране  числеността  на  диви  животни,  когато  те  застрашават  съществуването  на  други  видове
или  на екосистемите с деградационни  процеси  или  здравното  състояние  на  собствените  им  популации,  с
разрешение  на  администрацията  на  парка  след  съгласуване  с  Комитета  по  горите,  Министерството  на
околната среда и Българската академия на науките;

6) риболов в определените с плана за управление участъци.

До изготвянето на план за управление:

1) строителството, свързано с нуждите на администрацията, научната и  просветната дейност, туризма
и  животновъдството, става след писмено разрешение на Министерството на околната  среда  съгласувано  с
Комитета по горите и Българската академия на науките;

2) стопанисването на горите да се приведе в съответствие с Правилника за стопанисване на горите със
специално  предназначение  и  се  одобрява  от  Комитета  по  горите  съгласувано  с  Министерството  на
околната среда.

*



На  основание  чл.  16  и  22  от  Закона  за  защита  на  природата  с  цел  да  се  съхранят  в  непроменено
състояние горски, субалпийски  и  алпийски  екосистеми, образуващи  уникален  за планините  в  Централна  и
Южна Европа комплекс, централната част на  Рилското  флористично  формообразувателно  огнище,  както  и
находищата на десетки  застрашени  и  редки  растителни  и  животински  видове, обявявам Централен  Рилски
резерват с обща площ 12 393,7 ха, както следва:

1.  От  държавно  лесничейство  -  Боровец,  община  Самоков,  по  лесоустройствен  проект  от  1986  г.,
отдели: от 214 до 217; 239 - б, 1, 2, 3; 391; 392; 403; 404; 413; 414; 422; 423; от 435 до 443; 444 - а, б, 2, 3 (част
25,0 ха), 4, с обща площ 2389,9 ха.

2.  Високопланинско  пасище  между отдели  217  и  239  на  Държавно  лесничейство  -  Боровец,  с  обща
площ 47,0 ха.

3.  От  Държавно  лесничейство  -  Самоков,  община  Самоков,  по  лесоустройствен  проект  от  1982  г.,
отдели: 675 - без а, б, 1, 2, 3; 676 - без а, 1, 2, 3, 4; 677 -  без а, б, в, г, и, к, л, м, от 1 до 7; 840 -  без а, 1; 841 -
без а, б, л, м, н, о, 1, 2 (част 1,0 ха), 3, 9; 842 - без а, б, 1, 2, 3 (част 0,2 ха); 843 - без а, 1, 2; 844 -  без а, 1,2; 845
- без а, б, в, 1, 2, 3; 846 - без а, б, 1, 2, 3, 4, 5; 847 - без а, б, 1, 2, 3, 4, 5; 848 -  без а, б, от 1 до 7; 849 -  без а, б,
в, г, д, от 1 до 7; 850 - без а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 10; 851 - а, б, в, 1, 2, 10; 852 - без ж, 16; 857 -  з, и, к, л, м, от 7
до 15; 858 - ж, з, и, к, 4, 5, 6; от 859 до 906; 907 - без а, от 1 до 5; 908, с обща площ 9956,8 ха.

В резервата се забраняват всякакви дейности, нарушаващи самобитния характер на природата му.

Разрешава се транзитно преминаване на туристи през резервата по туристическия маршрут по долината
на река Марица.

**

На  основание  чл.  16  и  22  от  Закона  за  защита  на  природата  разширявам  територията  на  следните
резервати в Народния парк Рила:

I. Резерват "Ибър", община Костенец, Софийска област - от 1701,0 ха на 2248,6 ха.

Резерватът да обхваща следните територии:

1.  От  Държавно  лесничейство  -  Костенец,  община  Костенец,  по  лесоустройствен  проект  от  1984  г.,
отдели: 58 - а, л; от 59 до 61; от 64 до 67; 69 - г, от е до н, 5; 70 - без а, б, к, 1, 5; 71; от 132 до 139; 342; 343 -
без 1; 344 - без 1; 345; 346; 347 - без в, 1; 348 - б, 4; 349 - а; 350 -а, б, 1; 351; 352; 353 -  без е, 1; 354 -  а, 2; 355
- а, б; 356 - а, б; 357 - а, б; 358 - а, 3; 359 -а, в, 3; 360 - а, б, 2; 361 - без 5, 5, с обща площ 2206,2 ха.

2. Високопланинското пасище над Белмекенското езеро с обща площ 42,4 ха.

II. Резерват "Риломанастирска гора", община Рила, Софийска област, от 3445,6 ха на 3676,5 ха.

Резерватът  се  разширява  със  следните  отдели  на  Държавно  лесничейство  -  Рилски  манастир,  по
лесоустройствен проект от 1990 г.: 46 - а, б, в, г, е, 1, 2, 3, 4, 5; 47 - а, б, в, г, д, е, н, 1, 2, 3; 48 -  а, б, в, г, д, м,
н, п, 1, 2, с обща площ 230,9 ха.

В присъединените към резерватите "Ибър" и  "Риломанастирска гора" територии  се забраняват всякакви
дейности, нарушаващи самобитния характер на природата.

***

На основание чл. 22 от Закона за защита на природата с тази заповед се отменят:

1.  Заповед  №  99  от  12.11.1985  г.  на  Комитета  за  опазване  на  природната  среда  за  резерват  "Голям
Скакавец", който се включва в Централен Рилски резерват.



2.  Заповед  №  2319  от  14.1Х.1961  г.  на  Главно  управление  на  горите  при  Министерския  съвет  за
резерват "Маричини езера", който се включва в Централен Рилски резерват.

3.  Заповед  №  358  от  9.11.1973  г.  на  Министерството  на  горите  и  опазване  на  природната  среда  за
резерват "Скакавец".

Съществуващите  резервати  и  буферни  зони  към  тях,  природни  забележителности  и  защитени
местности в границите на Народния парк Рила запазват своите режими.

До една година от обнародването на заповедта в  "Държавен  вестник" Комитетът за горите  да  осигури
означаването на границите на парка и  новите  граници  на  резерватите  на  терена  с  трайни  и  ясно  видими
знаци.

Новите защитени  обекти  и  промените по настоящата  заповед  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на
защитените природни обекти.

Нарушителите  на  тази  заповед  се  наказват  по  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".


