
ЗАПОВЕД № РД-935 от 28.12.2007 г. за актуализиране на площта
на защитена местност Перестица, в землището на Перущица,

община Перущица, и с. Устина, община Родопи, област Пловдив
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 11 от 5.02.2008 г.

I. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 3 от Закона за защитените територии, поради  загуба
на предназначението, изразяваща се в  липса на обект на защита -  гнездово местообитание на черен  щъркел
и характерен ландшафт в част от територията на защитена местност Перестица, с цел опазването на които е
обявена защитената територия:

I.1. Намалявам с 2,117 дка площта на защитена местност Перестица, в  землището на Перущица, община
Перущица, и  с. Устина, община Родопи, област Пловдив, oбявена за историческо място със заповед № 173
от  9.III.1983  г.  на  председателя  на  Комитета  по  опазване  на  природната  среда  (ДВ,  бр.  26  от  1983  г.)  и
прекатегоризирана  със  заповед  РД-331  от  31.III.2003  г.  (ДВ,  бр.  42  от  2003  г.)  на  министъра  на  околната
среда и водите.

I.2.  От  защитената  местност  се  изключва  имот  с  номер  001053  съгласно  картата  на  възстановената
собственост за землището на Перущица, ЕКАТТЕ 55909, община Перущица,  област  Пловдив,  с  площ 2,117
дка.

I.3. Защитената местност включва имоти с номера, както следва:

I.3.1. имот с номер 001052 съгласно картата на възстановената собственост за землището на Перущица,
ЕКАТТЕ 55909, община Перущица, област Пловдив, с площ 58,229 дка.

I.3.2. имот с номер 026033 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Устина,
ЕКАТТЕ 75188, община Родопи, област Пловдив, с площ 2,236 дка.

I.4. Защитената местност, включваща имотите по т. I.3.1 и I.3.2, е с обща площ 60,465 дка.

I.5. В срок до една година от влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ - Пловдив:

I.5.1. Да предприеме необходимите действия по  отразяване  на  промените  на  защитената  територия  в
картата на възстановената собственост за съответните землища.

I.5.2.  Да  предприеме  необходимите  действия,  съгласно  законоустановената  процедура  за  означаване
границите на защитената местност с трайни и ясно видими знаци на терен.

I.6. Промените в границата на защитената местност да се впишат в  Държавния регистър на защитените
територии.

II.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  5  от  Закона  за  защитените  територии  с  цел
прецизиране  режима  на  дейностите  и  обезпечаване  на  ефективна  защита,  съответстваща  на  предмета  на
опазване на защитена местност Перестица, променям режима на дейностите, определен  със заповед № 173
от 9.III.1983 г. на председателя на Комитета по опазване на природната среда (ДВ, бр. 26 от 1983 г.), както
следва:

II.1. В защитената местност се забранява:

II.1.1. извеждане на сечи, с изключение на санитарни;

II.1.2. Осъществяване на горско- и ловностопански дейности в периода от 1.III до 15.VII;



II.1.3. използване на скалния комплекс за скално катерене и практикуване на екстремни спортове;

II.1.4. паша и бивакуване на хора и домашни животни;

II.1.5. палене на огън;

II.1.6. замърсяване с отпадъци;

II.1.7. строителство;

II.1.8. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

II.1.9. разрушаване на скалните образувания.

III.  Тази  заповед  отменя  режима  на  дейностите,  регламентиран  със  заповед  №  173  от  9.III.1983  г.  на
председателя на Комитета по опазване на природната среда (ДВ, бр. 26 от 1983 г.).

IV. Нарушителите на тази  заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби  на
Закона за защитените територии. 

V. ........

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


