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БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-14-35
от 17 април 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната 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 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Еко център Варна“ – ЕООД, представлявано от
Галина Костадинова Стоянова, ЕИК – 201114585,
със седалище и адрес на управление гр. Варна
9010, район „Младост“, ж.к. Трошево 55, вх. И,
ет. 6, ап. 23, да открие Частна целодневна детска
градина „Д-р Мария Монтесори“ – Варна.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Д-р Мария Монтесори“ – Варна,
е: гр. Варна, ж.к. Изгрев, УПИ V-1529, кв. 50 по
плана на Варна.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: гр. Варна, ж.к. Изгрев, УПИ
V-1529, кв. 50 по плана на Варна.
5. Детската градина се управлява и представлява от Надежда Милкова Савова.
Министър:
Н. Милошев
3707

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-340
от 10 април 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
невъзстановимо увреждане нареждам:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида Летен дъб (Quercus
robur), попадащо в група от 5 вековни дървета,
намиращо се в местността Гаргалъка, в имот
№ 000023, съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Аспару хово,
община Левски, област Плевен, обявено със
Заповед № 881 от 25.11.1980 г. на КОПС при МС.
Съгласно заповедта за обявяване дървото се намира в землището на с. Козар Белене, община
Левски, област Плевен. Заведено е в Държавния
регистър под № 1211.
1.2. Вековно дърво от вида Летен дъб (Quercus
robur), попадащо в група от 5 вековни дървета,
намиращо се в местността Гаргалъка, в имот
№ 000024, съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Аспару хово,
община Левски, област Плевен, обявено със
Заповед № 881 от 25.11.1980 г. на КОПС при МС.
Съгласно заповедта за обявяване дървото се намира в землището на с. Козар Белене, община
Левски, област Плевен. Заведено е в Държавния
регистър под № 1211.
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1.3. Вековно дърво от вида Летен дъб (Quercus
robur), попадащо в група от 5 вековни дървета, намиращо се в местността Гаргалъка, в имот № 000025,
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Аспарухово, община Левски,
област Плевен, обявено със Заповед № 881 от
25.11.1980 г. на КОПС при МС. Съгласно заповедта
за обявяване дървото се намира в землището на
с. Козар Белене, община Левски, област Плевен.
Заведено е в Държавния регистър под № 1211.
2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ю. Попов
3709
ЗАПОВЕД № РД-341
от 10 април 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 нареждам:
1. Обявявам за защитено дърво Цер (Quercus
cerris), на възраст около 300 години, с височина
около 18 м, обиколка на ствола – 4,20 м, намиращо се в местност Московци, поземлен имот
с № 028092, съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Смоличано,
ЕК АТ Т Е 67619, общ и на Невес т и но, облас т
Кюстендил. Вековното дърво е с координати в
координатна система WGS84 (десетични градуси) – N=42.13799°, E=022.80464°.
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 – Перник, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
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:
Ю. Попов
3710

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-751
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците и постъпила молба вх.
№ 94-А-74 от 11.04.2013 г. от г-жа Ана Георгиева Миленкова да бъде отразена промяната на
телефонния є номер изменям Заповед № ЛС-

