
ЗАПОВЕД № РД-225 от 6 април 2015 г. ДВ бр. 38 от 26.05.2015 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с извършени
по-точни  замервания  и  одобрена  кадастрална  карта  и  регистри  за  землището  на  гр.  София,  община
Столична, област София (столица):

1.  Актуализирам  площта  на  защитена  територия  -  резерват  "Торфено  бранище",  в  землището  на  гр.
София, община Столична, област София (столица) , в  граници, определени  с Постановление № III-а 15422
от  27.10.1934  г.  на  Министерството  на  народното  стопанство  (ДВ,  бр.  178  от  1934  г.),  Постановление  №
III-a 16362 от 1.10.1935 г. на Министерството на народното стопанство, Заповед № 602 от 12.08.1980 г. на
Комитета  за  опазване  на  природната  среда  при  Министерския  съвет  и  Заповед  №  82  от  8.02.1991  г.  на
Министерството на околната среда (ДВ, бр. 24 от 1991 г.), и  с площ, актуализирана със Заповед №  РД-565
от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и  водите (ДВ, бр.  68  от  2007  г.),  от  7852,964  на  7854,426
дка.

2.  В  границите  на  резерват  "Торфено  бранище",  определени  с  постановленията  и  заповедите  по  т.  1,
попада  поземлен  имот  с  идентификатор  68134.2095.1866  съгласно  кадастралната  карта  и  регистри  за
землището  на  гр.  София,  община  Столична,  област  София  (столица),  одобрени  със  Заповед  №  18-41  от
21.07.2011  г.  на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по  геодезия,  картография  и  кадастър,  с  площ
7854,426 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките по границата на резерват "Торфено бранище" и  картният
материал се съхраняват и  са на разположение в  Министерството  на  околната  среда  и  водите  (МОСВ)  и  в
РИОСВ - София.

4. Актуализираните данни по заповедта 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: Ив. Василева
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