
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ЗАПОВЕД № РД-663 от 21 август 2007 г. 

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 5 от Закона за защитените 

територии с цел прецизиране на режима и обезпечаване на ефективна защита, 

съответстваща на предмета на опазване на природна забележителност “Пещера Орлова 

чука” в землището на с. Пепелина, община Две могили, и с. Табачка, община Иваново, 

област Русе: 

1. Променям режима на дейностите, определен със Заповед № 2810 от 10.10.1962 

г. на Главно управление по горите при МС (ДВ, бр. 56 от 1963 г.), в частта му, засягаща 

пещера “Орлова чука”, както следва: 

2. В пещера “Орлова чука”, попадаща в имот с номер 179002 съгласно карта на 

възстановената собственост за землището на с. Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община Две 

Могили, област Русе, се забранява: 

2.1. замърсяване на стените, таваните или пода на пещерата, на въздуха и водите в 

нея; 

2.2. пробиване и разширяване на отвори в стените, таваните или пода на 

пещерата, освен при провеждането на спасителни акции; 

2.3. използване на експлозиви, освен при провеждането на спасителни акции; 

2.4. предизвикване на шум, който надвишава стойностите 45 Leq (dBA); 

2.5. предизвикване на вибрации; 

2.6. изхвърляне и складиране на всякакви предмети, на токсични и радиоактивни 

вещества или други отпадъци; 

2.7. паленето на огън и опушване с дим; 

2.8. използване на осветление с открит пламък, с изключение на ацетиленови, 

газови и бензинови лампи; 

2.9. действия, които водят до унищожаване, повреждане и отстраняване на 

праисторически рисунки, надписи, археологически и други артефакти, освен при 

провеждане на спасителни акции; 

2.10. унищожаване, увреждане или преместване на обекти от пещерната 

инфраструктура; 

2.11. изнасяне от пещерата на елементи от пещерната структура; 

2.12. унищожаване, повреждане или отстраняване на елементи от пещерната 

структура, освен при провеждането на спасителни акции; 

2.13. унищожаване, повреждане или изнасяне от пещерата на растения или на 

части от тях; 

2.14. безпокоенето, упойването, улавянето, убиването, пренасянето, задържането 

в плен в пещерата, изнасяне на животните, които обитават пещерите постоянно или 

временно през всички фази на тяхното развитие; 

2.15. унищожаване, повреждане, събиране или пренасяне на гнезда или леговища 

на животни, които постоянно или временно обитават пещерите; 



2.16. разкопаване на седиментите, изнасяне, пренасяне или повреждане на 

палеонтологически и археологически находки, освен при провеждане на 

регламентирани с надлежно разрешение археологически и палеонтологически 

изследвания, осъществявани от правоспособни професионални изследователи; 

2.17. изхвърлянето на живи или мъртви животни или части от тях; 

2.18. засипване, запушване и разрушаване на входовете на пещерата и нейните 

галерии; 

2.19. поставянето на каквито и да е трайни надписи или знаци по стените, тавана 

или пода, с изключение за целите на картографирането; 

2.20. благоустрояване на галерии и използването им за посещения, с изключение 

на вече благоустроената част на пещерата; 

2.21. използването на пещерата за приютяване на домашни животни, складово 

помещение, производство на гъби и други производствени дейности; 

2.22. извличането на каквито и да е материали (камъни, пещерни образувания, 

глина, гуано и др.) от вътрешността и привходните части на пещерата; 

2.23. посещения на туристи в неблагоустроената част на пещерата; 

2.24. посещения на туристи в благоустроената част на пещерата в периода 1 

ноември - 1 април; 

2.25. посещения на туристи извън интервала 9,00 - 17,00 ч.; 

2.26. посещения с туристическа цел на групи над 15 души; 

2.27. посещения с туристическа цел на отделни лица или групи без пещерен водач 

(екскурзовод); 

2.28. други дейности, определени с плана за управление на защитената територия. 

3. Забраните, упоменати в т. 2.23 - 2.27, не се отнасят за провеждането на 

организирани посещения на спелеолози и археолози с проучвателна, научно-

изследователска или учебна цел. За посещенията си в периода 1 ноември - 1 април 

спелеолозите и археолозите в 7-дневен срок предварително уведомяват писмено 

община Две могили и РИОСВ - Русе. 

4. Тази заповед отменя режима на дейностите, регламентиран със Заповед № 2810 

от 10.Х.1962 г. на Главно управление по горите при МС за обявяване на природна 

забележителност “Пещера “Орлова чука”, единствено за частта, засягаща пещера 

“Орлова чука”, попадаща в имот с номер 179002 съгласно карта на възстановената 

собственост за землището на с. Пепелина, ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област 

Русе. 

5. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно 

административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии. 

6. 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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