
ЗАПОВЕД № РД-101 от 21 февруари 2011 г. ДВ бр. 26 от 29.03.2011
г.

Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  42,  ал.  6  от  Закона  за  защитените  територии  във  връзка  с  извършени  по-точни
замервания:

1.  Актуализирам  площта  на  защитена  територия  -  резерват  "Чупрене",  в  землищата  на  с.  Стакевци,
община Белоградчик, област Видин, и  на с.  Чупрене,  с.  Репляна  и  с.  Горни  Лом,  община  Чупрене,  област
Видин, обявен със Заповед № 358 от 09.02.1973 г. на министъра на горите и  опазване на природната среда
(ДВ,  бр.  21  от  1973  г.),  разширен  със  Заповед  №  506  от  11.07.1979  г.  на  председателя  на  Комитета  за
опазване на природната среда при МС (ДВ, бр. 65 от 1979 г.), от 14 392 дка на 14 519,935 дка.

2. В границите на резерват "Чупрене", определени със заповедите по т. 1, попадат имоти, както следва:

2.1. имот с номер 206017 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Стакевци,
ЕКАТТЕ 68655, община Белоградчик, област Видин, с обща площ 2744,776 дка;

2.2. имоти  с номера: 000334; 000357; 000358; 001171; 001173; 001176; 001178; 001185; 001188; 001189;
001192; 001207; 001209; 203001; 204001; 204002;  204003;  204004;  205001;  205002;  206001;  207001;  208001;
208002;  237004;  237005;  561001;  561022;  561024,  съгласно  картата  за  възстановената  собственост  за
землището на с. Чупрене, ЕКАТТЕ 81757, община Чупрене, област Видин, с обща площ 5294,589 дка;

2.3.  имоти  с  номера:  000909;  000910;  000911;  000913  и  292011,  съгласно  картата  за  възстановената
собственост  за  землището  на  с.  Репляна,  ЕКАТТЕ  62493,  община  Чупрене,  област  Видин,  с  обща  площ
4936,564 дка;

2.4.  имот  с  номер  522006  съгласно  картата  за  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Горни
Лом, ЕКАТТЕ 16571, община Чупрене, област Видин, с обща площ 1544,006 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на резерват "Чупрене" и  картният материал
се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите и в РИОСВ - Монтана.

4. Актуализираните данни по заповедта да се впишат в Държавния регистър на 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".

Министър: Н. Караджова
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