
ЗАПОВЕД № 1022 от 30.12.1992 г. относно обявяване за защитена
местност Чокльовското блато в землището на с. Байкалско, община

Радомир
Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 7 от 26.01.1993 г., доп., бр. 33 от 19.04.1994 г.

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 426

На основание чл. 24, ал. 1, т. 8 от Закона за опазване на околната среда и  чл. 19 от Закона за защита на
природата с цел запазване естествените  местообитания  на  голям  брой  застрашени  и  редки  видове  птици,
както  и  цялостния  биотоп  на  единственото  в  страната  торфено  езеро  обявявам  за  защитена  местност
Чокльовото  блато  в  землището  на  с.  Байкалско,  община  Радомир,  с  обща  площ  320  ха,  от  които  200  ха
мочурливи  земи  и  120  ха  водни  площи  държавна  собственост,  предоставени  под  разпореждане  на
Министерството на здравеопазването по чл. 49 от Закона за народното здраве като торфено находище.

Защитената местност граничи със селскостопански земи, а на изток - с регулацията на с. Байкалско.

В границите на защитената местност се забраняват:

1. строителство и  всякакви  дейности, които увреждат естествения облик  на  местността  или  променят
неблагоприятно водния й режим;

2. палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност;

3. внасяне и развъждане на различни видове животни или  растения без съгласуване с Министерството
на околната среда и Българската академия на науките;

4. ловът и риболовът;

5. убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата или събиране на яйцата им;

6. замърсяване на водите;

7. паша на домашни животни в мочурливите терени по крайбрежието от 1 март до 30 юни;

8. къпане и ползване на плавателни съдове в езерото.

В  границите  на  защитената  местност  след  съгласуване  с  Министерството  на  околната  среда  и
Министерството на здравеопазването се разрешават:

1. ползване на торфа за лечебни цели;

2. строителство, свързано единствено с торфодобива, по предварително изготвен проект;

3. поддържане на водозадържащите съоръжения.

Стопанисването на защитената местност ще става по определения режим от фирми  и  организации, на
които  Министерството  на  здравеопазването  възложи  ползването  на  торфа.  Стопанисващите  организации
следва  да  означат  границите  на  защитената  местност  с  трайни  и  ясно  видими  знаци  в  срок  3  месеца  от
обнародването на заповедта в "Държавен вестник".

Обектът да се впише в Държавния регистър на защитените природни обекти.

Нарушителите по тази заповед се наказват съгласно чл. 5 от Закона за опазване на околната среда и  чл.



31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежки наказания.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

ЗАПОВЕД № РД-83 на министъра на околната среда от 11.04.1994 г. за

допълнение на Заповед № 1022 от 30.12.1992 г.

(ДВ, бр. 33 от 1994 г.)

1. В границите на защитената местност Чокльово блато се забранява черпенето на подпочвени води.

2.  Допуска  се  ползването  на  води  след  преливника  на  Чокльово  блато  за  нуждите  на  местното
неселение след спазване на всички изисквания, произтичащи от законите.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".


