
ЗАПОВЕД № РД-300 от 17 май 2001 г. ДВ бр. 59 от 03.07.2001 г.
Министерство на околната среда и водите

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

1. Намалявам площта на защитена местност "Кайлъка", обявена със Заповед №3700 от 29.ХII.1972 г. на
министъра  на  горите  и  опазване  на  природната  среда  с  2,8  ха,  представляващи  площта  на  кадастрална
единица № 127 от землището на Плевен по Баланса и регистъра на кадастралните единици  -  парк "Кайлъка"
от 2000 г. Площта на защитената местност остава 999,8 ха.

2.  Променям  режима  на  дейности  в  защитена  местност  "Кайлъка",  като  в  границите  на  защитената
местност забранявам:

2.1. извеждането на голи сечи, с изключение на тополови и акациеви насаждения;

2.2. сечта на хралупати дървета;

2.3. внасянето на растителни и животински видове, неприсъщи за района, освен в  местата, определени
с плана за управление и в обособения зоокът;

2.4. разораването на земеделски земи;

2.5. пашата на домашни животни;

2.6. движението на автомобили извън определените с плана за управление места;

2.7. събирането на редки, ендемични, реликтни и защитени видове и увреждането на техните находища
и местообитания;

2.8. строителството на нови  сгради, съоръжения и  пътища извън  определените с плана  за  управление
места;

2.9. добива на полезни изкопаеми;

2.10. замърсяването на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

2.11.  използването  на  торове,  както  и  на  химически  препарати  за  растителна  защита  освен  при
каламитетни нападения от вредители;

2.12. събирането на вкаменелости и минерали, увреждане на скалните образувания;

2.13.  лова  и  използването  на  изкуствените  и  естествените  водоеми  за  рибовъдство  и  промишлен
риболов;

2.14.  повреждането  и  унищожаването  на  указателни,  предупредителни  и  информационни  табла  за
защитената местност;

2.15. паленето на огън и ограждането на територии извън определените с плана за управление места.

3.  В  срок  до  6  месеца  от  обнародването  на  заповедта  Държавно  лесничейство  -  Плевен,  да  означи
промяната в границите на защитената местност на терена с трайни и ясно видими знаци.

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 от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Евд. Манева
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