
ЗАПОВЕД № РД-41 от 19 януари 2015 г. ДВ бр. 14 от 20.02.2015 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 нареждам:

1.  Актуализирам  площта  на  защитена  територия  -  поддържан  резерват  "Острица",  в  землището  на  с.
Кралев  дол и  гр. Перник, община Перник, област Перник, и  гр. Радомир, община Радомир, област  Перник,
обявен  за  народен  парк  с  Постановление  №  4507  от  2.03.1943  г.  на  Министерството  на  земеделието  и
държавните  имоти,  прекатегоризиран  в  резерват  със  Заповед  №  318  от  20.02.1961  г.  на  Главното
управление  на  горите  ("Известия",  бр.  31  от  1961  г.),  разширен  със  Заповед  №  775  от  29.03.1972  г.  на
министъра  на  горите  и  опазване  на  природната  среда  (ДВ,  бр.  30  от  1972  г.)  и  прекатегоризиран  в
поддържан  резерват със Заповед № РД-378 от 15.10.1999 г. на министъра на околната среда и  водите (ДВ,
бр. 97 от 1999 г.), от 1363 дка на 1359,880 дка.

2. В границите на поддържан  резерват "Острица", определени  със заповедите по т. 1, попадат имоти  с
номера, както следва:

2.1.  имоти  с  номера:  000244,  042025,  042026,  042027,  042001,  042002,  042003,  по  картата  на
възстановената собственост (КВС) за землището на с. Кралев  дол с ЕКАТТЕ 39387, община Перник, област
Перник, с обща площ 250, 639 дка;

2.2. имоти  с номера: 55871.232.37  и  5871.232.38,  по  кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри  за
землището  на  гр.  Перник  с  ЕКАТТЕ  55871,  община  Перник,  област  Перник,  одобрени  със  Заповед  №
РД-18-19  от  13.10.2008  г.  на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по  геодезия,  картография  и  кадастър
(АГКК), с обща площ 551,864 дка;

2.3.  имот  с  номер  000114  по  КВС  за  землището  на  гр.  Радомир  с  ЕКАТТЕ  61577,  община  Радомир,
област Перник, с площ 557,377 дка.

3.  Пълният  опис  на  координатите  на  точките  по  границата  на  поддържан  резерват  "Острица"  и
картният  материал  се  съхраняват  и  са  на  разположение  в  Министерството  на  околната  среда  и  водите
(МОСВ) и в Регионалната инспекция по околна среда и води - Перник.

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: Ив. Василева
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