
ЗАПОВЕД № РД-661 от 17 ноември 2016 г. ДВ бр. 100 от 16.12.2016
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 и забележителни дървета:

1. Обявявам за защитени следните вековни и забележителни дървета:

1.1. Летен дъб (Quercus robur) на възраст над 200 години  с височина над 20 м, обиколка на ствола 3,40
м,  намиращ  се  в  поземлен  имот  с  идентификатор  69660.460.6  по  кадастралната  карта  и  кадастралните
регистри  за  землището  на  гр.  Стралджа,  община  Стралджа,  област  Ямбол,  одобрени  със  Заповед  №
РД-18-61  от  16.04.2008  г.  на  изпълнителния  директор  на  АГКК.  Вековното  дърво  е  с  координати  X  =
473827, 946766, Y = 4723438, 92917 в координатна система БГС 2005 г.

1.2. Черна черница (Morus nigra) на възраст 36 години  с височина около 4,40 м, обиколка на ствола (на
височина  1  м)  -  0,98  м,  намираща  се  в  УПИ  жилищен  комплекс,  кв.  243,  по  плана  на  гр.  Панагюрище,
община  Панагюрище,  област  Пазарджик,  с  административен  адрес:  ж.к.  Оптикоелектрон  1,  бл.  13.
Вековното дърво е с координати X = 268064, 537895, Y = 4709238, 68239 в координатна система БГС 2005 г.

1.3.  Смърч  (Picea  abies)  на  възраст  около  100  години  с  височина  около  30  м,  обиколка  на  ствола  (на
височина 1,20 м) - 4,50 м, намиращ се в местност Горна поляна, поземлен  имот № 016074, съгласно картата
на  възстановената  собственост  за  землището  на  с.  Кръстава,  ЕКАТТЕ  41136,  община  Велинград,  област
Пазарджик. Вековното дърво е с координати X=235283, 595547, Y= 4650408, 560665 в  координатна система
БГС 2005 г.

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

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

4. РИОСВ - Стара Загора, и РИОСВ - Пазарджик, да осигурят обозначаването на вековните дървета.

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".

Министър: Ив. Василева
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