
ЗАПОВЕД № РД-310 от 26 юни 2000 г. ДВ бр. 56 от 11.07.2000 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4, чл. 29 и § 2, ал. 1 от Закона за защитените територии:

1. Прекатегоризирам част от народен парк "Рила", обявен със Заповед № 114 от 24.II.1992 г. (ДВ, бр. 20
от 1992 г.), видоизменена със Заповед № РД-247 от 19.VII.1999 г. (ДВ, бр. 67 от 1999  г.),  в  природен  парк
"Рилски манастир".

2. Природен парк "Рилски манастир" обхваща 27 370,7 ха, както следва:

2.1.  горски  фонд  от  община  Рила,  област  Кюстендил,  по  лесоустройствения  проект  на  Държавно
лесничейство -  Рилски  манастир,  от  1990  г.,  отдели: 1  а-г,  е,  ж,  1,2;  2;  3;  4а-д,  1-3;  7а-д,  1-3;  8-12;  14а-в,
1,8-11; 15а, б, 1, 2, 9; 16а-ж, м, 1-5; 17-45; 46а-и, 1-5; 47-74; 75г-к; 76; 77а-к, 1,3-5; 78г-л, 6; 79б-п, 2-5; 80-82;
83г-т,  4-9;  84з-ч,  8  (част),  9-19;  85;  86а-я,  2-5;  87д-п,  2-5;  88а-т,  3-6;  89-91;  101-108;  113-117;  119;  120;
121а-е, 1, 2; 400-410, с обща площ 14 370,7 ха;

2.2. високопланински пасища и ливади от община Рила, област Кюстендил, с обща площ 13 000 ха.

3. Резерват "Риломанастирска гора", попадащ в границите на природния парк, запазва своя режим.

4.  Извън  дейностите  по  чл.  31  от  Закона  за  защитените  територии  в  границите  на  природен  парк
"Рилски манастир" забранявам:

4.1.  строителството  освен  предвиденото  с  плана  за  управление  и  свързано  с  нуждите  на
администрацията,  научната  и  образователната  дейност,  туризма,  животновъдството  (заслони)  и
поддържането на горски пътища;

4.2. повреждането на  скални  образувания,  дървета  и  храсти  и  брането  на  цветя,  както  и  умишленото
безпокойство на диви животни;

4.3. пашата на кози;

4.4. употребата на изкуствени торове и химически средства за растителна защита;

4.5. голите сечи и залесяването с неприсъщи  за района или  горско-растителните пояси  видове, както и
със семенен и посадъчен материал, произхождащи от друг район;

4.6.  събирането  на  билки,  горски  плодове  и  гъби  в  количества  и  по  начини,  които  водят  до  тяхното
унищожаване или вредят на тяхното възобновяване;

4.7. залагането на капани, употребата на отрови  и  упойващи  вещества при  регулиране  числеността  на
дивите животни.

5. В границите на природен парк "Рилски манастир" разрешавам:

5.1. сенокоса и пашата на селскостопански животни (без кози) в пасищата и ливадите;

5.2. преминаването на селскостопански животни по определени прокари;

5.3.  събирането  на  билки,  горски  плодове  и  гъби  в  количества,  по  райони,  както  и  по  начини,
определени с плана за управление и устройствения проект на парка;

5.4. възобновяването, отглеждането и подобряването на комплексните защитни функции и санитарното



състояние на горите;

5.5. регулирането 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  Министерството  на  земеделието  и  горите,
Министерството на околната среда и водите и Българската академия на науките;

5.6. риболова в определените с плана за управление участъци.

6. Отменям Заповед № 114 от 24.II.1992 г. (ДВ, бр. 20 от 1992 г.) и  Заповед № РД-247 от 19.VII.1999 г.
(ДВ, бр. 67 от 1999 г.) в частта от парка, описана в т. 2.

7. Промяната да се отрази в държавния регистър на защитените територии.

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

9. Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Е. Манева
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