ЗАПОВЕД № РД-408 от 7.07.2008 г. за актуализиране площта на
защитена територия - защитена местност
"Огняновско-Синитевски рид", в землищата на с. Огняново и с.
Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2008 г.
I. На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с извършени по-точни
замервания:
I.1. Актуализирам площта на защитена територия - защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", в
землищата на с. Огняново и с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик, обявена за природна
забележителност със заповед № 374 от 5 май 1982 г. на Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет, прекатегоризирана в защитена местност със заповед № РД-384 от 3.IV.2003 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 42 от 2003 г.), от 1400,000 на 1462,359 дка.
I.2. В границите на защитената местност, определени със заповед № РД-374 от 5 май 1982 г. на
Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет, попадат:
I.2.1. имот с номер 166084 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с.
Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ 583,897 дка;
I.2.2. имот с номер 065019 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с.
Синитово, ЕКАТТЕ 66559, община Пазарджик, област Пазарджик, с площ 878,462 дка.
I.3. Защитената местност, включваща имотите по т. I.2.1 и т. I.2.2, е с обща площ 1462,359 дка.
II. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии с цел опазване
на: полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) и псевдостепи с
житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, както и на защитени, редки и застрашени
растителни и животински видове: текирска мишорка (Gypsophila tekirae), игликоцветна айважива (Alkanna
primuliflora), стрибърнова айважива (Alkanna stribrnyi), борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), стрибърнов
игловръх (Alyssum stribrnyi), обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), скална гъшарка (Arabis nova),
тракийска овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris ssp. thracica), манагетова метличина (Centaurea
mannagettae), оливиеров минзухар (Crocus olivieri), гръцка (гусихиева) ведрица (Fritillaria gussichiae), родопско
еньовче (Galium rhodopeum), татарски гониолимон (Goniolimon tataricum), родопска люцерна (Medicago
rhodopea), жаба дървесница (Hyla arborea), турска боа (Eryx jaculus), малък ястреб (Accipiter nisus), голям ястреб
(Accipiter gentiles), орел-змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), царски орел (Aquila heliaca),
скален орел (Aquila chrysaetos), малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
степен орел (Aquila nipalensis), осояд (Pernis apivorus), полски блатар (Circus cyaneus), ловен сокол (Falco
cherrug), сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), турилик (Burhinus oedicnemus), лалугер
(Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela peregusna) и др.:
II.1. Увеличавам с 6963,871 дка площта на защитена местност "Огняновско-Синитевски рид" в
землищата на с. Огняново и с. Синитово, община Пазарджик, област Пазарджик, обявена за природна
забележителност със заповед № 374 от 5 май 1982 г. на Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-384 от 3.04.2003 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 42 от 2003 г.).
II.2. В границите на защитената местност се включват:
II.2.1. имот с номер 166089 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с.
Огняново, ЕКАТТЕ 53335, община Пазарджик, област Пазарджик;

II.2.2. имоти с номера: 000088, 040052, 042101, 042082, 067001, 042081, 066001, 071001, 041062,
000106, съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Синитово, ЕКАТТЕ 66559,
община Пазарджик, област Пазарджик.
II.3. Защитената местност, включваща имотите по т. I.2 и II.2, е с обща площ 8426,23 дка.
II.4. В границите на разширението на защитената местност се забраняват:
II.4.1. всякакво строителство, включително прокарване на нови пътища;
II.4.2. промяната на начина на трайно ползване на земите;
II.4.3. разкриването на нови и разширяването на съществуващи кариери;
II.4.4. търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
II.4.5. изграждането на ветроенергийни системи;
II.4.6. изграждането на фотоволтаични инсталации;
II.4.7. изземането на почвени маси;
II.4.8. делта- и парапланеризмът;
II.4.9. залесяването;
II.4.10. всякакви сечи, с изключение на сечи за отстраняване на неместни и инвазивни видове и сечи в
съществуващите горски култури.
III. Тази заповед не отменя режима на дейностите, регламентиран със заповед № 374 от 5.V.1982 г. на
Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет.
IV. В срок до една година от влизане в сила на заповедта РИОСВ - Пазарджик:
IV.1. да предприеме необходимите действия по отразяване на промените на защитената територия в
картата на възстановената собственост за съответните землища;
IV.2. да предприеме необходимите действия съгласно законоустановената процедура за означаване
границите на защитената местност с трайни и ясно видими знаци на терен.
V. Промените в границата на защитената местност да се впишат в Държавния регистър на защитените
територии.
VI. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на
Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния
административен съд в едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

