
ЗАПОВЕД № РД-404 от 27 май 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 3 и 5 във връзка с чл. 41, т. 5 от Закона за защитените територии 
(ЗЗТ), предложение на Българската академия на науките с изх. № 337/РД-08/25.09.2013 г. 
и писмо на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана, с изх. 
№ 2448 от 30.10.2013 г. с оглед осигуряване на ефективна защита на предмета на 
опазване на природна забележителност „Пещера Магура“, попадаща в землището на с. 
Рабиша, община Белоградчик, и с. Толовица, община Макреш, област Видин, обявена със 
Заповед № 666 от 3.05.1960 г. на Главно управление на горите (ГУГ) при Министерския 
съвет (МС), актуализирана и увеличена като площ със Заповед № PД-534 от 12.07.2007 г. 
на Министерството на околната среда и водите – МОСВ (ДВ, бр. 72 от 2007 г.):

I. Променям режима на дейностите на природна забележителност „Пещера Магура“ с цел 
опазване на забележителни галерии и пещерни тунели, включително и такива с уникални 
пещерни рисунки от няколко исторически епохи; многообразие от сталактити, сталагмити и 
сталактони; ценни представители на пещерната безгръбначна фауна и популации на 
видове прилепи от национална и европейска значимост Голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus 

euryale), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям нощник (Myotis myotis), Остроух нощник 
(Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух/Бехщайнов нощник (Myotis 

bechsteinii), както следва:

В границата на природната забележителност „Пещера Магура“ се забранява:

1. строителство и поставяне на преместваеми обекти в подземните образувания, с 
изключение на археологически проучвания и консервация, реставрация и експониране на 
недвижимата културна ценност; поддържане на съществуващата инфраструктура и 
съоръжения, както и изграждането на такива, свързани с управлението на природната 
забележителност;

2. строителство и поставяне на преместваеми обекти в наземната прилежаща на пещерите 
територия, с изключение на такива, свързани с археологически проучвания и консервация, 
реставрация и експониране на недвижимата културна ценност; поддържане на 
съществуващата инфраструктура; управлението на природната забележителност; ремонт, 
реконструкция и модернизация на съществуващите сгради и съоръжения за обслужване 
на посетителите;

3. нови и разширяване на съществуващи производствени дейности;

4. търсене, проучване и добив на подземни богатства;

5. внасяне на неместни растителни и животински видове, вкл. и на инвазивни видове;

6. дейности, свързани с повреждане и унищожаване на скални и пещерни образувания, 
както и засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерата и нейните галерии;

7. унищожаване, повреждане и изнасяне на елементи от пещерната структура (скални 
късове и пещерни образувания);

8. разкопаване и изнасяне от пещерата на глина и гуано;



9. действия, водещи до унищожаване, повреждане и отстраняване на исторически рисунки, 
надписи, археологически и други артефакти и привнасянето им;

10. поставянето на каквито и да било трайни надписи или знаци по стените, тавана или 
пода, с изключение за целите на картографирането;

11. унищожаване, повреждане, пренасяне и изнасяне на палеонтоложки или 
археологически находки, с изключение при провеждането на регламентирани научни 
изследвания;

12. паленето на огън и използване на осветление с открит пламък;

13. безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето и изнасянето на 
животни, обитаващи пещерата през всички фази на тяхното развитие, с изключение при 
провеждането на регламентирани научни изследвания;

14. провеждането на концерти и други масови мероприятия в периода от 15 ноември до 30 
март и от 15 май до 30 юли;

15. провеждането на концерти и други масови мероприятия с участието на над 50 души в 
пещера „Магура“ извън периодите по т. 14;

16. предизвикването на шум, който надвишава 45 Leq (сdВА), с изключение при провеждане 
на концерти и други масови мероприятия в пещера „Магура“;

17. посещения и едновременно пребиваване в пещера „Магура“ на групи и/или 
неорганизирани посетители, надхвърлящи общо 50 души;

18. посещения в пещера „Рингова пещ“, с изключение на такива с научна цел и мониторинг.

II. Посочените в т. I режими не се отнасят за случаите, при които се налага провеждане на 
спасителни акции в пещерата.

Настоящата заповед отменя режимите, установени със Заповед № 666 от 3.05.1960 г. на 
ГУГ при МС и Заповед № РД-534 от 12.07.2007 г. на МОСВ.

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 Закона за защитените територии.

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“.

Министър: Н. Д.
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Извадка от Неофициален раздел бр.49 от 2019г., бр.49 г. на ДВ


