
ЗАПОВЕД № РД-651 от 17 август 2012 г. ДВ бр. 68 от 04.09.2012 г.
Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел опазване
на вековни дървета:

1. Обявявам следните дървета за защитени:

1.1. черница (Morus alba L.) на възраст над 150 години, с височина около 15 м, обиколка около 3,80 м,
намиращо се в  парцели  I-6, II-6, III-6 в  квартал 4 по плана на с. Глушник, община Сливен, област Сливен.
Дървото е с координати Х = 4723448.543 и Y = 459326.730 в координатна система WGS 84, зона 35;

1.2.  орех  (Juglans  regia)  на  възраст  над  150  години,  с  височина  около  17  м,  обиколка  около  2,40  м,
намиращо се в  парцели  I-6, II-6, III-6 в  квартал 4 по плана на с. Глушник, община Сливен, област Сливен.
Дървото е с координати Х = 4723505.352 и Y = 459362.488 в координатна система WGS 84, зона 35;

1.3.  орех  (Juglans  regia)  на  възраст  над  150  години,  с  височина  около  18  м,  обиколка  около  2,70  м,
намиращо се в  парцели  I-6, II-6, III-6 в  квартал 4 по плана на с. Глушник, община Сливен, област Сливен.
Дървото е с координати Х = 4723507.039 и Y = 459358.320 в координатна система WGS 84, зона 35.

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и
всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното
състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ - Стара Загора, да осигури обозначаването на вековното дърво.

5.  Нарушителите  на  тази  заповед  носят  административнонаказателна  отговорност  съгласно
действащото законодателство на Република България.

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

За министър: Ив. Василева
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