ЗАПОВЕД № РД-592 от 28 август 2017 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с
цел опазване на растителен вид теснолистен божур (Paeonia tenuifolia) и неговото
местообитание нареждам:
1. Обявявам защитена местност „Теснолистен божур“ в землището на с. Волуяк, Столична
община, област София (столица), с площ 135,200 дка.
2. Защитената местност включва поземлени имоти с номера: 12084.2713.19, 12084.2713.20, 1 2
0 8 4. 2 71 3. 32, 1 2 0 8 4. 2 71 3. 33, 1 2 0 8 4. 2 71 3. 35, 12084.2714.33, 12084.2714.34, по
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Волуяк, ЕКАТТЕ 12084,
Столична община, област София (столица), одобрена със Заповед № РД-18-40 от 20.07.2011 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ
135,200 дка.
3. В границата на защитената местност се забраняват:
3.1. строителството на сгради и съоръжения и поставянето на преместваеми обекти, с
изключение на ремонт, възстановяване и поддръжка на язовирната стена и хидротехническите
съо- ръжения към нея и 500-метровия участък под преливното съоръжение, съгласно
изискванията на Закона за водите;
3.2. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливадите, водните течения
и водните площи;
3.3. разораването и залесяването на имотите, попадащи в границите на защитената местност;
3.4. внасянето на неместни растителни видове;
3.5. паленето на огън;
3.6. търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
3.7. дейности, свързани с промяна на водните течения.
4. След влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – София, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия в КККР за землището на с. Волуяк, Столична
община, област София (столица).
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните
разпоредби на ЗЗТ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
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