
ЗАПОВЕД № 693 от 4 август 1993 г. ДВ бр. 74 от 31.08.1993 г.
Министерство на околната среда
     На основание чл.  18 и 22 от Закона за защита на природата 

обявявам за природни забележителности следните вековни дървета:

     В  Бургаска  област      1.   Летен  дъб  в  землището  на  с.  Извор,  отдел  211-г  на

Държавно

лесничейство - Бургас, по лесоустройствен проект от 1981 г. с височина 13 м,

обиколка 4,60 м и възраст 400 години.

     В  област  Монтана      2.   Зимен  дъб  в  местността  "Манчовското",  землище  на  с.

Мраморен, с

височина 16 м, диаметър 1 м и възраст 200 години.     3.   Бряст  в  регулацията  на  с.

Типченица, с височина 22 м, диаметър 1 м и

възраст 250 години.

     В Софийска област     4.  Два летни дъба в двора на "Фохар" - АД, София, община

"Витоша",

съответно с височина 30 м и 25 м, обиколка 3,7 м и 4 м и възраст над 100

години.     5.  Летен дъб в двора на "Разпространение на филми" - Бояна, София,

община "Витоша", с височина 22 м, обиколка 2,8 м и възраст над 100 години.     6.  Цер в

местността "Оброчището", землище на с. Рашково, с височина

около 20 м, обиколка 2,60 м и възраст над 100 години.     7.  Два летни дъба в землището

на с. Божурище, кв. 23, парцел 1,

съответно с височина 24 и 20 м, обиколка 3,85 и 3,05 м и възраст над 100

години.     8.  Секвоя в местността "Зелин - Михов рът" край Ботевград, засадена от

проф.Асен  Златаров в имота на Никола Тодоровски, сега собственост на Васил

Николов Тодоровски, с височина 30 м, обиколка 2,90 м и възраст 60 години.

     Забраняват се отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването и

всякакви други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на

вековните дървета.

     До 3 месеца от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" лицата

или организациите, стопанисващи вековните дървета, да ги обозначат с

природозащитен знак.

     Обектите да се впишат в Държавния регистър на защитените природни

обекти.

     Нарушителите на тази заповед се наказват по чл.  31 от Закона за защита

на природата, ако не подлежат на по-тежко наказание.

     Заповедта влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

     Министър: В. Босевски
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