
ЗАПОВЕД № РД-534 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  "Пещера  "Магурата",  в
землището  на  с.  Рабиша,  община  Белоградчик,  област  Видин,  и  с.  Тополовица,  община  Макреш,  област
Видин, обявена със заповед № 666/3.05.1960 г. на Главно управление на горите, от 830 на 824.973 дка.

I.2. В границите на природната забележителност, определени с акта за обявяване, попадат имоти, както
следва:

I.2.1. Имоти  с  номера: 206001,  206002,  206003,  206004,  206005,  206006  и  206010  съгласно  картата  на
възстановената собственост за землището на с. Рабиша, ЕКАТТЕ 61011, община Белоградчик, област Видин,
с обща площ 762.671 дка.

I.2.2.  Имоти  с  номера:  109004,  108002,  108003,  107010,  107017  и  107015  съгласно  картата  на
възстановената собственост за землището на с. Тополовица, ЕКАТТЕ 72638, община Макреш, област Видин,
с обща площ 62.302 дка.

I.3.  Актуализираните  данни  по  тази  заповед  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на  защитените
територии.

II. На основание чл. 42 ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии  с цел опазване
на  характерни  пещерни  образувания  -  сталактити,  сталагмити  и  сталактони,  както  и  местообитания  на
прилепова колония в пещерата "Рингова пещ":

II.1.  Увеличавам  с  18.795  дка  площта  на  природна  забележителност  "Пещера  "Магурата",  обявена  със
заповед № 666 от 1960 г. на Главно управление на горите, чрез включване в нея на пещера "Рингова пещ".

II.2. В границите на природната забележителност "Пещера "Магурата" се включва имот с номер 056105
съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Рабиша,  ЕКАТТЕ  61011,  община
Белоградчик, област Видин, с площ 18.795 дка.

II.3. В имот с номер 056105 се забраняват:

II.3.1. внасянето на неместни за района растителни и животински видове;

II.3.2. всякаква форма на увреждане на скалните и пещерни образувания;

II.3.3. замърсяването с битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

II.3.4. паленето на огън.

II.3.5. Нови производствени дейности.

II.4. Тази заповед не отменя режима на дейностите, установен със заповед № 666/3.05.1960 г. на Главно
управление на горите, за обявяване на природна забележителност "Пещера "Магурата".

II.5. Природна забележителност "Пещера "Магурата", включваща  имотите  по  т.  I.2.1,  I.2.2  и  т.  II.2,  е  с
обща площ 843.768 дка.

II.6. В срок до една година от влизане в сила на заповедта РИОСВ - Монтана:



II.6.1. да предприеме необходимите действия по отразяване на  промените  на  защитената  територия  в
картата на възстановената собственост за съответните землища;

II.6.2.  да  предприеме  необходимите  действия  съгласно  законоустановената  процедура  за  означаване
границите на природната забележителност с трайни и ясно видими знаци на терен.

II.7.  Промените  в  границата  на  природната  забележителност  да  се  впишат  в  Държавния  регистър  на
защитените територии.

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

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

V.  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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