
ЗАПОВЕД № РД-206 от 4 март 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  "Али  ботуш",  в  землището  на  с.  Голешово,
община  Сандански,  област  Благоевград,  с.  Парил  и  с.  Нова  Ловча,  община  Хаджидимово,  област
Благоевград,  в  граници,  определени  с  Постановление  №  1171  от  24.09.1951  г.  на  Министерския  съвет
("Известия",  бр.  87  от  1951  г.),  Постановление  №  14825  от  29.06.1952  г.  на  Министерството  на  горите,
Заповед  №  27  от  13.01.1981  г.  на  председателя  на  Комитета  за  опазване  на  природната  среда  при
Министерския съвет (ДВ, бр. 19 от 1981 г.) и Заповед № 131 от 22.02.1985 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при  Министерския съвет (ДВ, бр. 24 от 1985 г.), от 16 280 дка на 16 381,194
дка.

2. В границите на резерват "Али  ботуш", определени  с актовете по т. 1, попадат имоти  с номера, както
следва:

2.1. Имоти  с номера: 000404, 000482, 000484, 000506,  000580,  000582,  000586  и  000589  по  картата  на
възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Голешово,  ЕКАТТЕ  15583,  община  Сандански,  област
Благоевград, с обща площ 9606,258 дка.

2.2. Имот с номер 000097 по картата на възстановената собственост за землището на с. Парил, ЕКАТТЕ
55467, община Хаджидимово, област Благоевград, с площ 5663,590 дка.

2.3.  Имот  с  номер  000089  по  картата  на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Нова  Ловча,
ЕКАТТЕ 51860, община Хаджидимово, област Благоевград, с площ 1111,346 дка.

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

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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