
ЗАПОВЕД № РД-283 от 3 април 2012 г. ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г.
Министерство на околната среда и водите

На  основание  чл.  42,  ал.  5  във  връзка  с  чл.  41,  т.  2  от  Закона  за  защитените  територии  (ЗЗТ)  с  цел
опазване  на  характерните  скални  образувания  и  геоморфоложки  форми  в  отдел  280  по  Лесоустройствен
проект - ЛУП, на Държавно горско стопанство (ДГС) - Белоградчик, от 2006 г.:

1. Увеличавам с 426,098 дка площта на природна забележителност "Белоградчишки  скали" в  землището
на  гр.  Белоградчик  и  с.  Чифлик,  община  Белоградчик,  област  Видин,  обявена  с  Постановление  на
Министерството на горите № 998 от 5.02.1949 г., разширена със Заповед № 601 от 1.07.1987 г. на Комитета
за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 56 от 1987 г.).

2. В границите на разширението на природна забележителност "Белоградчишки скали" попадат имоти  с
номера, както следва:

2.1.  имот  с  номер  100012  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  (КВС)  за  землището  на  с.
Чифлик,  ЕКАТТЕ  81459,  община  Белоградчик,  област  Видин,  част  от  отдел  280  по  ЛУП  на  ДГС  -
Белоградчик, от 2006 г. с площ 53,647 дка;

2.2. имоти с номера: 066012; 066034 и 066036, съгласно КВС за землището на гр. Белоградчик, ЕКАТТЕ
03616, община Белоградчик, област Видин, част от  отдел  280  по  ЛУП  на  ДГС  -  Белоградчик,  от  2006  г.  с
обща площ 372,451 дка.

3. Общата площ на природна забележителност "Белоградчишки  скали" в  границите  й,  определени  със
заповедите по т. 1 и тази заповед, възлиза на 6413,098 дка.

4. За природна забележителност "Белоградчишки скали" в границите, определени със заповедите по т. 1
и тази заповед, са в сила режимите, регламентирани  с Постановление на Министерството на горите № 998
от 5.02.1949 г. и Заповед № 601 от 1.07.1987 г. на Комитета за опазване на природната среда при МС.

5. След влизането в сила на тази заповед РИОСВ - Монтана, да предприеме необходимите действия по
отразяване  на  промените  в  границите  на  природната  забележителност  в  картата  на  възстановената
собственост за землищата на гр. Белоградчик и с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин.

6.  Промените  в  границите  на  природната  забележителност  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на
защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

7. Нарушителите на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  административнонаказателните  разпоредби  на
Закона за 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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