
ЗАПОВЕД № РД-894 от 21 ноември 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 5 и чл. 42, ал. 3 от Закона за защитените 
територии (ЗЗТ) във връзка с постъпили в Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) писма с вх. № 08-00-576 от 19.02.2019 г. на Община Своге и с вх. № 08-00-576 от 
20.05.2019 г. на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ с цел осигуряване на 
ефективна защита на предмета на опазване на природна забележителност „Пещера 
„Темната дупка“, вкл. характерни образувания, разнообразна и богата фауна и водопад на 
подземна река, преминаваща през пещерата, както и с цел осигуряване на възможност за 
научни изследвания, провеждане на спасителни операции, осъществяване на 
поддържащи и ремонтни дейности на съществуваща в пещерата инфраструктура и 
ограничаване на достъпа:

1. Променям режима на дейностите на природна забележителност „Пещера „Темната 
дупка“ в землището на с. Миланово, община Своге, Софийска област, определен със 
Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на председателя на Главното управление на горите (ГУГ) 
при Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 56 от 1963 г.), по т. 2 от забранителните режими, 
както следва:

„2. Влизане в пещерата освен с цел провеждане на научни изследвания, спасителни акции, 
осъществяване на поддържащи и ремонтни дейности на съществуващата в пещерата 
инфраструктура по т. 2.1, поставяне на метални решетки на входовете на пещерата, както 
и унищожаването и чупенето на образуванията (сталактити и сталагмити в нея), както и 
замърсяването й. Начините на достъп, условията, периодите и графиците за извършване 
на дейностите да се съгласуват с Регионалната инспекция по околната среда и водите – 
София (РИОСВ – София), и с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

2.1. Строителство и поставяне на преместваеми обекти, с изключение на поддържащи и 
ремонтни дейности на съществуваща в пещерата инфраструктура – водохващане и 
водопровод за питейно-битово водоснабдяване на с. Гара Лакатник, както и поставяне на 
метални решетки на входовете на пещерата, които да ограничат нерегламентирания 
достъп и същевременно да осигурят безпрепятствен полет на обитаващите пещерата 
прилепи. Начините на достъп, условията, периодите и графиците за извършване на 
дейностите да се съгласуват с РИОСВ – София, и с Дирекция на Природен парк 
„Врачански Балкан“.“

2. Настоящата заповед не отменя режимите по т. 1, 3 и 4 за природна забележителност 
„Пещера „Темната дупка“, установени със Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на 
председателя на ГУГ при МС.

3. Режимите на дейности за останалите пещери, определени със Заповед № 2810 от 
10.10.1962 г. на председателя на ГУГ при МС, не се променят с настоящата заповед.

4. Промяната по настоящата заповед да се впише в Държавния регистър на защитените 
територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните 
разпоредби на ЗЗТ.



На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в 
„Държавен вестник“.
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Извадка от Неофициален раздел бр.99 от 2019г., бр.99 г. на ДВ


