
ЗАПОВЕД № РД-771 от 24 септември 2020 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 41, т. 3 и 2 от Закона за 
защитените територии (ЗЗТ) във връзка с предложения на Община Белене с вх. № 08-00-
3669/4.10.2012 г. и вх. № 08-00-268/27.01.2016 г. на МОСВ, Изпълнителна агенция по 
горите с вх. № 08-00-268/6.12.2012 г. на МОСВ, Министерство на енергетиката с вх. № 04-
00-1694/18.07.2016 г. на „НЕК“ – ЕАД, с вх. № 04-00-1694/24.09.2019 г. и вх. № 04-00-
1694/4.12.2019 г. на МОСВ и стартирана с писмо с изх. № 04-00-1694 от 2.09.2016 г. от 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) процедура за:

Намаляване и увеличаване на площта на Природен парк (ПП) „Персина“ в землищата на гр. 
Белене, община Белене, област Плевен, и гр. Свищов, община Свищов, област Велико 
Търново, обявен със Заповед № РД-684 от 4.12.2000 г. на министъра на околната среда и 
водите (МОСВ) (ДВ, бр. 105 от 2000 г.), и предвид решение, описано в протокол от 
1.07.2020 г. на комисия, назначена по реда на чл. 38, ал. 1 и 2 от ЗЗТ със Заповед № РД-
477 от 26.06.2020 г. на министъра на околната среда и водите, която е разгледала 
предложенията на Община Белене, МЕ, ИАГ и НЕК, представените обосновки и друга 
документация:

1. Намалявам с 2055,098 дка площта на Природен парк „Персина“ посредством изключване 
на поземлени имоти с идентификатори 03366.604.1, 03366.604.2, 03366.604.3, 03366.171.8, 
03366.171.10, 03366.172.10, 03366.172.11, 03366.176.26, 03366.177.39, 03366.178.32 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на град Белене, 
ЕКАТТЕ 03366, община Белене, област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-59 от 
24.09.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, представляващи част от площадка на АЕЦ „Белене“ и обслужваща я 
инфраструктура, поради липса на консервационна значимост, както и липса на 
растителни, животински видове и природни местообитания, предмет на опазване в 
границата на природния парк, вкл. забележителни ландшафти, заливни гори и влажни 
зони.

2. Увеличавам с 614,144 дка площта на Природен парк „Персина“ посредством включване 
на поземлен имот с идентификатор 65766.500.1 по КККР за землището на гр. Свищов, 
ЕКАТТЕ 65766, община Свищов, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-
10 от 12.02.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър, представляващ остров Предел, притежаващ консервационна значимост, 
обуславяща се от наличието на заливаеми върбово-тополови гори, и предоставящ важно 
място за почивка и ловуване на морски орел (Haliaeetus albicilla) и други защитени видове 
птици.

3. Природният парк в границата, определена с настоящата заповед, е с обща площ 216 
181,046 дка (21 618,1046 ха).

4. За остров Предел важат режимите на дейност, регламентирани със Заповед № РД-684 
от 4.12.2000 г. на МОСВ, като в т. 3.7 се допълва: „с изключение на провеждане на 
индивидуален лов по линия на организирания ловен туризъм за територията на остров 
Предел“.



След влизането на настоящата заповед в сила РИОСВ – Плевен, и РИОСВ – Велико 
Търново, да предприемат необходимите действия по отразяване промените в границата на 
Природен парк „Персина“ в КККР за землищата на гр. Белене, община Белене, област 
Плевен, и гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново.

Промяната по настоящата заповед да се впише в Държавния регистър на защитените 
територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателните 
разпоредби на ЗЗТ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

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

За министър: Ат. Николова
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