
ЗАПОВЕД № РД-925 от 28 декември 2007 г. ДВ бр. 8 от 25.01.2008 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 39 във връзка с чл. 29 от Закона за защитените територии с цел опазване на:

-  вековни  гори, съставени  основно  от  обикновен  бук  (Fagus  sylvatica  L.)  и  обикновен  кестен  (Castanea
sativa Mill.), както и естествени чинарови местообитания;

-  защитени  и  ендемични  растителни  и  животински  видове,  като  обикновен  тис  (Taxus  baccata  L.),
бодливолистен  джел  (Ilex aquifolium L.),  планински  явор  (Acer  heldreichii Orph.  ex Boiss.),  карстова  люцерна
(Medicago  carstiensis  Jacq.  ssp.  belassitzae  Koz.),  албански  крем  (Lilium  albanicum  Grsb.),  белогръб  кълвач
(Dendrocopos leucotos lilfordi Bechstein), черен кълвач (Dryocopos martius L.) и др.;

- уникални и представителни съобщества и екосистеми в безлесната зона на планината Беласица:

1.  Обявявам  природен  парк  "Беласица"  в  землищата  на  селата  Габрене,  Скрът,  Ключ,  Яворница,
Камена, Самуилово, Коларово и  Беласица и  гр. Петрич, община Петрич,  област  Благоевград,  с  обща  площ
117 324,318 дка.

2. Природният парк "Беласица" включва имоти, както следва:

2.1. имоти  с номера 000802, 000803, 000805 и  000806 съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Беласица, ЕКАТТЕ 03294, община Петрич, област Благоевград, с  обща  площ 16  804,892
дка;

2.2. имоти  с номера 000472, 000473, 060003, 061015, 061016, 061017, 062001,  062017,  062023,  062025,
062027,  062030,  062031,  062032,  062033,  062035,  062037  и  062039  съгласно  картата  на  възстановената
собственост за землището на с. Габрене, ЕКАТТЕ 14091, община Петрич, област Благоевград, с  обща  площ
9106,172 дка;

2.3.  имоти  с  номера  000103,  000131,  000261,  000272  и  000273  съгласно  картата  на  възстановената
собственост за землището на с. Камена, ЕКАТТЕ 35688, община  Петрич,  област  Благоевград,  с  обща  площ
7779,580 дка;

2.4. имоти с номера 000384, 000990, 000991, 000998, 000999, 105005, 105006, 105008 и  105015 съгласно
картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Ключ,  ЕКАТТЕ  37349,  община  Петрич,  област
Благоевград, с обща площ 8155,408 дка;

2.5. имоти  с номера 000367, 000368, 000370, 000371, 000372, 000382, 000383,  000384,  000541,  000542,
000549,  000550,  090007,  090008,  090009,  090010,  090011  и  090012  съгласно  картата  на  възстановената
собственост за землището на с. Коларово, ЕКАТТЕ 37989, община Петрич, област Благоевград, с обща площ
17 860,016 дка;

2.6. имоти  с номера 000001, 000005, 000412, 000463, 000477, 000480, 000485,  000486,  000487,  000488,
000731, 000930, 000989, 000995, 001465, 001467,  009009,  009010,  010025,  043037,  043053,  505019,  505021,
507002, 508015, 508016, 508017, 509004, 510001, 511008, 511013, 511015, 511016, 511017, 511018 и  512001
съгласно картата на възстановената собственост за землището на  Петрич,  ЕКАТТЕ  56126,  община  Петрич,
област Благоевград, с обща площ 41 062,049 дка;

2.7.  имоти  с  номера  000176,  000340,  000353,  000360,  000361  и  000889  съгласно  картата  на
възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Самуилово,  ЕКАТТЕ  65293,  община  Петрич,  област
Благоевград, с обща площ 5530,485 дка;

2.8. имоти  с номера 000310, 000311, 000982, 000983, 000984, 000985, 000986,  000987,  000988,  000989,



000990,  000992,  000993,  000994,  000998  и  000999  съгласно  картата  на  възстановената  собственост  за
землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ 66901, община Петрич, област Благоевград, с обща площ 4929, 858 дка;

2.9. имоти с номера 000269, 000270, 000271, 000410, 000901, 000902, 000903, 000905 и  000999 съгласно
картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Яворница,  ЕКАТТЕ  87134,  община  Петрич,
област Благоевград, с обща площ 6095,858 дка.

3. Освен  забраните, въведени  с чл. 31 от Закона за  защитените  територии,  на  основание  чл.  31,  т.  12
ЗЗТ забранявам извеждането на сечи, с изключение на санитарни, в  частта от природния парк, включваща
отдели  5  (з,  и,  к,  л,  м),  6  (к),  9  (д,  е),  10  (д,  е,  ж,  з,  и),  11  (д,  е),  92,  95,  96,  97  (а),  100,  101  (в,  г,  д,  е)  по
лесоустройствен проект на Държавно лесничейство - гр. Петрич, от 1999 г.

4.  Защитените  територии,  попадащи  в  границите  на  природния  парк,  запазват  статута,  площта  и
режимите си на ползване, установени със Закона за защитените територии, и заповедите за обявяването им.

5. В срок до една година от влизане в сила на заповедта РИОСВ - Благоевград:

5.1. да предприеме необходимите действия по отразяване на природния парк в карта на възстановената
собственост или кадастрална карта на съответните землища;

5.2.  да  предприеме  необходимите  действия  за  означаване  границите  на  природния  парк  с  трайни  и
ясно видими знаци на терена.

6. Природният парк да се впише в Държавния регистър на защитените територии.

7. Нарушителите на  тази  заповед  се  наказват  съгласно  административнонаказателните  разпоредби  на
Закона за защитените територии.

8.  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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