
ЗАПОВЕД № РД-238 от 7 юни 1996 г. ДВ бр. 55 от 28.06.1996 г.
Министерство на околната среда
     На основание чл.  18 и 22 от Закона за защита на природата с цел

запазване на уникалните природни феномени, археологични ценности,

местообитания на редки животински видове (прилепи, безгръбначни и др.)

обявявам следните природни забележителности:     1.  "Деветашка пещера" - в землището на

с. Деветаки и с. Дойренци,

Ловешка област, с обща площ 141 дка, със:     а) поземлен фонд, държавни земи от плана

за земеразделяне на с.

Деветаки, масив 13, парцел 17 - с площ 136 дка.     б) поземлен фонд, държавни земи от

плана за земеразделяне на с.

Дойренци, масив 180, парцел 123 (част) - с площ 5 дка;     2.  Пещера "Нанин камък" - в

землището на с. Муселиево, Ловешка област -

поземлен фонд, държавни земи от плана за земеразделяне на селото (ДВ., бр.

76 от 1994 г.), част от кад.  № 162 с площ 2,6 дка.

     В  границите  на  природните  забележителности  се  забраняват:      1.   всякакви

дейности, нарушаващи естествения облик на скалния венец и

пещерите  (строителство,  разкриване  на  кариери,  залесяване,  катерене  и  др.);      2.  

достъпът до пещерите  през  периода  1  юни  -  31  юли;      3.   всякакви  дейности,  водещи  до

безпокоенето, нараняването, убиването

или прогонването  на  прилепите;      4.   промяната  на  водния  режим  и  замърсяването  на

водите в пещерите;     5.  паленето на огън в пещерите;     6.  пладнуването на стада от

кози.

     Разрешават  се:      1.   мероприятията,  подпомагащи  нормалното  съществуване  на

прилепните

колонии  след  съгласуване  с  Министерството  на  околната  среда;      2.   посещенията  в

пещерите за научни изследвания или с туристическа цел

през периода 1 август - 31 май;     3.   дейностите  по  благоустрояване  и  опазване  на

пещерите след

съгласуване с Министерството на околната среда.

     На основание чл.  25, ал. 2 от Закона за защита на природата 

определям природните забележителности "Деветашка пещера" и пещера "Нанин

камък" като защитени природни обекти с международно значение за опазването

размножителните и зимуващите колонии от прилепи.

     В срок до 3 месеца от обнародването на заповедта кметствата на с.

Деветаки и с. Муселиево да означат границите на защитените природни обекти с

трайни и ясно видими знаци на терена и да поставят указателни и забранителни

табели на главните подходи към тях.

     Обектите да се впишат в Държавния регистър на защитените природни

обекти.

     Община - гр. Ловеч, да подготви наредба за режимите на опазване,

стопанисване и експлоатация на "Деветашката пещера" съгласувано с всички

заинтересувани ведомства.

     Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно чл.  31 от Закона за

административните нарушения и наказания , ако не подлежат на по-тежко

наказание.

     Заповедта влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

     Министър: Г. Георгиев
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