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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  

МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-3 
от 21 януари 2013 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, 
преобразуване, промени и закриване на частни 
детски градини и училища и във връзка с молба 
от лицето, получило разрешение за откриване 
на Частно средно общообразователно училище 
„Абрахам Линкълн“ – София, изменям Заповед 
№ РД-14-74 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56 от 2010 г.), 
както следва:

Изречението „Училището се управлява и 
представлява от Красимир Йорданов Йорданов.“ 
се заменя със: „Училището се управлява и пред-
ставлява от Цвета Красимирова Каменополска.“

Министър:  
С. Игнатов

858

ЗАПОВЕД № РД-14-4 
от 21 януари 2013 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ-
ната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за 
откриване, преобразуване, промени и закриване на 
частни детски градини и училища разрешавам на 
„Станел“ – ЕООД, представлявано от Станимир 
Петков Петков, ЕИК 103185669, със седалище и 
адрес на управление Варна 9000, район „Одесос“, 
ул. Радко Димитриев 6, да открие Частна детска 
градина „Аз съм българче“ – Варна.

1. Възпитанието и обучението в детската гра-
дина се организират и провеждат по утвърдена 
програма в съответствие с държавното образо-
вателно изискване за предучилищно възпитание 
и подготовка.

2. Детската градина има право да издава 
удостоверение за завършена подготвителна група.

3. Официалният адрес на Частна детска гра-
дина „Аз съм българче“ – Варна, е: Варна 9000, 
район „Одесос“, ул. Радко Димитриев 6, УПИ 
XIV-409, п. VI по плана на Варна.

4. Възпитанието и обучението на децата се 
провеждат на адрес: Варна 9000, район „Одесос“, 
ул. Радко Димитриев 6, УПИ XIV-409, п. VI по 
плана на Варна.

5. Детската градина се управлява и предста-
влява от Даринка Иванова Петкова.

Министър: 
 С. Игнатов

859

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-26 
от 15 януари 2013 г.

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

1. Обявявам за защитено дърво Летен дъб 
(Quercus robur) на възраст около 102 години, с 
височина 14 м, обиколка на ствола при височина 
1,20 м – 4,60 м, намиращо се в поземлен имот с 
идентификатор 66425.500.7020 по кадастралната 
карта и кадастралния регистър за землището на 
гр. Силистра, община Силистра, област Силист-
ра, одобрена със Заповед РД-18-66 от 2.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър (ДВ, бр. 56 от 
2008 г.). Дървото е с координати X=4885422.773 
и Y=520795.281 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 влоша-
ване на физиологичното състояние на дървото.

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

4. РИОСВ – Русе, да осигури обозначаването 
на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят адми-
нистративнонаказателна 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 є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Н. Караджова

856

ЗАПОВЕД № РД-67 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-800 от 4.11.2008 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 105 от 2008 г.) за обявяване 
на защитена зона „Студенец“ с идентификационен 
код BG0000240, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.4 
и 6.5:

„6.4. използването на неселективни средства 
за борба с вредителите в селското стопанство;

6.5. косенето на ливадите от периферията към цен-
търа с бързодвижеща се техника и преди 15 юли.“

2. Промяната по т. 1 да се отрази в регис-
трите на защитените зони, водени в МОСВ, 
РИОСВ – Плевен. 
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3. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

943

ЗАПОВЕД № РД-68 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-119 от 9.02.2012 г. на министъра на окол-
ната среда и водите (ДВ, бр. 20 от 2012 г.) за 
обявяване на защитена зона „Западен Балкан“ с 
идентификационен код BG0002002, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създава нова т. 6.5:
„6.5. използването на неселективни средства 

за борба с вредителите в селското стопанство.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 

на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – 
Монтана, и РИОСВ – София. 

3. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

944

ЗАПОВЕД № РД-69 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-548 от 5.09.2008 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 83 от 2008 г.) за обявяване 
на защитена зона „Златията“ с идентификационен 
код BG0002009, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създава нова т. 6.7:
„6.7. използването на неселективни средства 

за борба с вредителите в селското стопанство.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 

на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – 
Монтана, и РИОСВ – Враца. 

3. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

945

ЗАПОВЕД № РД-70 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-758 от 19.08.2010 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 72 от 2010 г.) за обявяване 
на защитена зона „Сакар“ с идентификационен 
код BG0002021, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.7 
и 6.8:

„6.7. използването на неселективни средства 
за борба с вредителите в селското стопанство;

6.8. косенето на ливадите от периферията 
към центъра с бързодвижеща се техника и преди 
15 юли.“

2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – 
Хас ково, и РИОСВ – Стара Загора. 

3. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

946

ЗАПОВЕД № РД-71 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-284 от 16.03.2010 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 29 от 2010 г.) за обявява-
не на защитена зона „Дервенски възвишения“ с 
идентификационен код BG0002026, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5 
и 6.6:

„6.5. използването на неселективни средства 
за борба с вредителите в селското стопанство;

6.6. косенето на ливадите от периферията 
към центъра с бързодвижеща се техника и преди 
15 юли.“

2. Промяната по т. 1 да се отрази в регис-
трите на защитените зони, водени в МОСВ, 
РИОСВ – Стара Загора. 

3. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

947

ЗАПОВЕД № РД-72 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие 
променям забраните на дейностите в Заповед 
№ РД-910 от 11.12.2008 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 15 от 2009 г.) за обявя-
ване на защитена зона „Котленска планина“ с 
идентификационен код BG0002029, както следва: 

1. В т. 6 от заповедта се създават нови т. 6.5 
и 6.6:

„6.5. използването на неселективни средства 
за борба с вредителите в селското стопанство;

6.6. косенето на ливадите от периферията 
към центъра с бързодвижеща се техника и преди 
15 юли.“

2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите 
на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ –
Бургас, РИОСВ – Шумен, РИОСВ – Стара Загора, 
и РИОСВ – Велико Търново.

3. Заповедта влиза в сила от обнародването є 
в „Държавен вестник“.

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

948


