
ЗАПОВЕД № 328 от 8 май 1992 г. ДВ бр. 43 от 26.05.1992 г.
Министерство на околната среда
     На основание чл. 19 и 22 от Закона за защита на природата обявявам

за защитени местности следните обекти:

                              Софийска област:     1. "Топлище" в землището на с.

Коларово с площ 0,3 ха - земеделски земи

с кадастрален номер 205.

     Обявява се с цел запазване находище на папратта величествена осмунда

(Osmunda regalis L.)     2. "Мухалница" в местността Зелин, землище на Ботевград, с площ

1,9 ха

земеделски земи с кадастрален номер 16.

     Обявява се с цел запазване на блато и прилежащите територии, където се

размножава планинската жаба (Rana temporiaria L.)

                              Хасковска област      3.  "Дупката"  в  землището  на

Ивайловград с площ 6,5 ха - отдел 460 "е"

(част - 3,8 ха); 463 "в1", "г" (част - 1,6 ха), 1 от Държавно лесничейство -

Ивайловград, по лесоустройствен проект от 1984 г.

     Обявява се с цел опазване находище на редки и защитени диворастящи

орхидеи и пещерата "Дупката".     4. "Ликана" в землището на с. Свирачи с обща площ 3,0

ха - отдел 500-б

(част - 0,5 ха) от Държавно лесничейство - Ивайловград, по лесоустройствен

проект от 1984 г., и земеделски земи (пасище) с кадастрален номер 189 с площ

2,5 ха.

     Обявява се с цел запазване находище на орхидеята дремников главопрашник

(Cephalanthera epipactoides Fischer et C. A. Meyer).

                               Ловешка област     5. "Мешовата гора" в землището на с.

Деляновци с площ 5,8 ха - отдел

73а (част - 0,2), г, д, е, з (част - 0,2 ха) от Държавно лесничейство -

Свищов, по лесоустройствен проект от 1989 г.

     Обявява се с цел запазване находище на снежно кокиче, двуцветен синчец,

жълт минзухар и др.

     В границите на защитените местности се забраняват:     1. строителство, разкриване

на кариери и други дейности, с които се

изменя  естественият  облик  на  местността;      2.  внасяне  на  нехарактерни  за  района

растителни и животински видове;     3. голи сечи и реконструкции;     4. бране на цветя за

букети и събиране на билки;     5. паша на домашни животни в обекти № 1, 3 и 5 целогодишно и

в обект

№ 4 до 15 юли;     6. строителство на масивни прегради около обект № 2, които пречат на

миграциите на жабите;     7. безконтролно посещение на пещерата в обект № 3 и повреждане

на

скалните  образувания  в  нея;      8.  пресушаване  на  блатото  "Мухалница"  и  нарушаване

водния режим на

обекти № 1 и 2.

     С тази заповед се заличава природна забележителност "Дупката", обявена

със Заповед № 415 от 12 юни 1979 г. на КОПС (ДВ, бр. 56 от 1979 г.),

заведена в Държавния регистър под № 388, която се включва в границите на

защитената местност "Дупката".

     В срок до 3 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник"

собствениците на обектите да означат границите им на терена с трайни и ясно

видими знаци.

     Обектите да се впишат в Държавния регистър на защитените природни

обекти.

     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 обнародването й в "Държавен вестник".

                                                       Министър: В. Василев
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