
ЗАПОВЕД № РД-1049 от 18 ноември 2021 г. ДВ бр. 13 от 15.02.2022 г.

Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия - резерват "Мантарица", в
землището на гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, обявен със
Заповед № 960 от 8.06.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост
(ДВ, бр. 77 от 1968 г.), разширен със Заповед № 3812 от 6.09.1975 г. на министъра
на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 79 от 1975 г.), разширен със
Заповед № 529 от 7.07.1992 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 66 от 1992
г.), от 10 692 дка на 10 887,946 дка.

2. В границата на резерват "Мантарица", определена със заповедите по т. 1,
попадат имоти с идентификатори, както следва: 62004.12.685, 62004.12.713 и
62004.12.714 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на
гр. Ракитово, община Ракитово, област Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-
18-16 от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 10 887,946 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на резерват "Мантарица"
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 настоящата заповед да се впишат в Държавния
регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в "Държавен
вестник".

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в
едномесечен срок от обнародването й в "Държавен вестник".

Министър: А. Личев
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