З А П О В Е Д № РД-145
гр. Благоевград, 11.09.2012 г.
за издаване на принудителна административна мярка
На основание чл. 50, т.1 от ЗЗТ и чл.7, т.1 от Правилника за устройството на дейността на
ДНП, във вр.с чл.21, т.16 от ЗЗТ , Раздел II, т.4.0, подточка I-11, във вр. с чл.78 и чл.79 , ал.2, т.4 от
ЗЗТ, както и с оглед предотвратяване и преустановяване на последиците от множество извършени
административните нарушения, отнасящи се до нерегламентирано управление и преминаване на
МПС в забранена територия, в района на Седемте Рилски езера, на територията на Национален
парк „Рила”, Парков участък Дупница, установени в административно наказателни производства по
съответния законов ред.
I. З А Б Р А Н Я В А М
Управлението, преминаването и престоя на всички МПС по направление попадащо в забранена
територия, както следва:
1.

Туристически маршрут хижа „Ловна” – хижа „Рилски езера”, отдел 95, подотдел „А”,
местността „Чапкъново гюбре”.

2.

Трасето на ПСВЛ хижа „Пионерска” – хижа „Рилски езера” в частта попадаща в границите
на Национален парк „Рила”, отдел 95, подотдел „А”, които се извършват без разрешителен
и съгласувателен режим, установен по съответния ред от Дирекция ”НП Рила”, по см. на
чл.11 от ЗЗТ, във вр. с §7 от ПЗРЗЗТ.

За неспазване на предприетата принудителна административна мярка, лицата -нарушаващи
постановения административен акт подлежат на санкциониране по см. на ЗЗТ от предвидените в
закона длъжностни лица.
ІІ. Заповедта да се обяви в сайта на Дирекция “НП Рила“, както и заверени копия от същата да
бъдат обявени в ПЦ „Паничище” и други обществени места, както и при необходимост да се сведе
до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

ІІІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Началник отдел «КО», Началник сектор
«КО-Север» и Главен инспектор ПУ-Дупница при Дирекция ” Национален парк Рила”.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица по реда на Административно
процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.
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