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Решения за
по-добър живот

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПАЗАРДЖИК
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.”
КОНСОРЦИУМ „ПРИЗМА-НИШАВА” – ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С
ВЪЗЛОЖИТЕЛ РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Копия от заповедите за
обявяване и промяна на
площите на резерват
„Беглика” и ЗМ „Стойчово
полце”

Проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати
„Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”, одобрен за финансиране по
приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”
на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

ЗАПОВЕД № РД-138 от 19 февруари 2013 г. ДВ бр. 33 от 05.04.2013
г.
Министерство на околната среда и водите
На основание чл. 42, ал. 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии във връзка с извършени
по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия - резерват "Беглика", в землището на гр. Батак, община
Батак, област Пазарджик, обявен със Заповед № 751 от 11.05.1960 г. на Управление на горското стопанство,
разширен със Заповед № 482 от 23 юни 1992 г. на Министерството на околната среда (ДВ, бр. 54 от 1992 г.),
от 14 631 дка на 14 613,440 дка.
2. В границите на резерват "Беглика", определени със заповедите по т. 1, попадат имоти, с
идентификатори, както следва: 02837.13.48, 02837.13.62, 02837.13.63, 02837.17.160, 02837.17.161 и
02837.17.165 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Батак, ЕКАТТЕ 02837,
община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с обща площ 14 613,440 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на резерват "Беглика" и картният материал
се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ Пазарджик.
4. Актуализираните данни по тази заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
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. Караджова
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