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ЗАПОВЕД № РД-78 
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-786 от 29.10.2008 г. на министъра на окол-
ната среда и водите (ДВ, бр. 106 от 2008 г.) за 
обявяване на защитена зона „Бесапарски ридове“ 
с идентификационен код BG0002057, както следва: 

1. В т. 5 от заповедта се създават нови т. 5.5 
и 5.6:

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

5.6. 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 – 
Пазарджик, и РИОСВ – Пловдив. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

954

ЗАПОВЕД № РД-79 
от 28 януари 2013 г.

На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообра-
зие променям забраните на дейностите в Запо-
вед № РД-837 от 17.11.2008 г. на министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 11 от 2009 г.) 
за обявяване на защитена зона „Лудогорие“ с 
идентификационен код BG0002062, както следва: 

1. В т. 5 от заповедта се създават нови т. 5.4 
и 5.5:

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

5.5. 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 – Русе. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

955

ЗАПОВЕД № РД-80 
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-841 от 17.11.2008 г. на министъра на окол-
ната среда и водите (ДВ, бр. 108 от 2008 г.) за 
обявяване на защитена зона „Никополско плато“ 
с идентификационен код BG0002074, 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 – Плевен. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

956

ЗАПОВЕД № РД-81 
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-129 от 10.02.2012 г. на министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 22 от 2012 г.) за обявяване 
на защитена зона „Батова“ с идентификационен 
код BG0002082, 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 – Варна. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

957

ЗАПОВЕД № РД-82 
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-768 от 28.10.2008 г. на министъра на окол-
ната среда и водите (ДВ, бр. 102 от 2008 г.) за 
обявяване на защитена зона „Свищовско – Белен-
ска низина“ с идентификационен код BG0002083, 
както следва: 

1. В т. 5 от заповедта се създава нова т. 5.6:
„5.6. използването на неселективни средства 

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

трите на защитените зони, водени в МОСВ, 
РИОСВ – Плевен, и РИОСВ – Велико Търново. 

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

4. Заповедта не подлежи на обжалване.

Министър:  
Н. Караджова

958


