
ЗАПОВЕД № РД-547 от 12 юли 2007 г. ДВ бр. 72 от 04.09.2007 г.
Министерство на околната среда и водите

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 -  природна забележителност "Мраморната пещера", в
землището  на  Берковица,  община  монтана,  област  Монтана,  обявена  със  заповед  №  995/21.04.1971  г.  на
МГГП (ДВ, бр. 41/1971 г.), от 163.000 на 162.229 дка.

I.2. В границите на природната забележителност, определени  със заповедта по т. I. 1, попадат имоти  с
номера: 162001; 162002; 162003; 162004; 162005;  000392;  000764;  000765;  010094;  010093;  010102;  010105;
010107;  010108;  010123  и  010136,  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на
Берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица, област Монтана, с обща площ 162.229 дка.

II.  На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  3  от  Закона  за  защитените  територии  поради
обстоятелството,  че  част  от  територията  на  природната  забележителност  понастоящем  е  заета  от
обработваеми  площи,  представляващи  ниви  и  лозя,  без  консервационна  значимост,  поради  липсата  на
защитени видове и ценни природни местообитания:

II.1. намалявам с 26.207 дка площта на природна забележителност "Мраморна пещера" в  землището на
Берковица, община монтана, област  Монтана,  обявена  със  заповед  №  995/21.04.1971  г.  на  МГГП  (ДВ,  бр.
41/1971 г.);

II.2.  от  природната  забележителност  се  изключват  имоти  с  номера:  010094;  010093;  010102;  010107;
010108;  010005;  010123  и  010136,  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на
берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица, област Монтана, с обща площ 26.207 дка.

III.  природната  забележителност  в  границите  определени  с  тази  заповед,  включва  имоти  с  номера:
000392;  000764;  000765;  162001;  162002;  162003;  162004  и  162005,  съгласно  картата  на  възстановената
собственост за землището на Берковица, ЕКАТТЕ 03928, община Берковица, област Монтана, с обща площ
136.022 дка.

IV. В срок до една година от влизането в сила на заповедта РИОСВ - Монтана, да:

IV.1.  предприеме  необходимите  действия  по  отразяване  промените  в  границите  на  природната
забележителност,  установени  с  тази  заповед,  в  картата  на  възстановената  собственост  за  съответните
землища;

IV.2.  предприеме  необходимите  действия  за  отразяване  на  промените  в  границите  на  природната
забележителност с трайно и ясно видими знаци на терен.

V.  Промените  в  границата  на  природната  забележителност  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на
защитените територии.

VI. Нарушителите на тази  заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби  на
Закона за защитените територии.

VII. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник".

VIII.  Заповедта  може  да  бъде  обжалвана  по  реда  на  Административнопроцесуалния  кодекс  пред
Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: Дж. Чакъров
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