
ЗАЩИТЕНИ ДЪРВЕТА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ПЛЕВЕН 

 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

гр. Белене 

1. Върба, ”о-в Персин”; Заповед №715/12.03.1975 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 743; 

2. Група от черни тополи /15 бр./, “о-в Персин” - Заповед №715/12.03.75г на МГОПС; (по 

заповед е Бяла топола) № от Държавен регистър 744; 

3. Бяла топола, ”о-в Персин”; Заповед №715/12.03.1975 г на МГОПС; № от Държавен регистър 

741. 

 

с. Петокладенци 

1. Бяла топола, м. ”Елията”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен 

регистър 1029 

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ 

 

гр. Гулянци 

1. Обикновен орех, в двора на Р. Кръстанов; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); 

№ от Държавен регистър 1001. 

 

с. Искър 

1. Летен дъб “Царицата”, м. “Генчов орман”; З-д №2808/10.10.1962 г. на ГУГ; № от Държавен 

регистър 188. 

 

с. Крета 

1. Летен дъб /6 бр./, м. ”Орманя”;З-д №1571/20.05.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.50/1976 г.); № от 

Държавен регистър 884. 

2. Полски бряст, край шосето; З-д №1571/20.05.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.50/1976 г.); № от 

Държавен регистър 882. 

3. Летен дъб, м. “Ормана” - стопански двор; З-д №1571/20.05.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.50/1976 

г.); № от Държавен регистър 883. 

 

с. Милковица 

1. Летен дъб, м. “Лъката”; Постановление №1395/27.03.1950 г на ГУГ; № от Държавен регистър 

190. 

 

 

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ 

 

с. Байкал 

1. Бяла черница, в двора на М. Томова (по заповед “в двора на С. Данов”); З–д №715/12.03.1975 

г. на МГОПС; № от Държавен регистър 740. 

 

с. Биволаре 

1. Летен дъб, м. ”Орманя”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен 

регистър 1030. 

2. Полски бряст, м. ”Орманя”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1018. 

 

 

 



с. Божурица 

1. Летен дъб, м. “Стопански двор”; З-д №715/12.03.1975 г на МГОПС; № от Държавен регистър 

734. 

 

с. Комарево 

1. Летен дъб, поземлен имот № 292001, заповед № РД-293/08.05.2015 г. на МОСВ (ДВ бр. 

38/26.05.2015); № от Държавен регистър 2141 

2. Летен дъб, поземлен имот № 292001, заповед № РД-293/08.05.2015 г. на МОСВ (ДВ бр. 

38/26.05.2015); № от Държавен регистър 2142 

3. Летен дъб, поземлен имот № 292001, заповед № РД-293/08.05.2015 г. на МОСВ (ДВ бр. 

38/26.05.2015); № от Държавен регистър 2143 

4. Летен дъб, поземлен имот № 292001, заповед № РД-293/08.05.2015 г. на МОСВ (ДВ бр. 

38/26.05.2015); № от Държавен регистър 2144 

5. Летен дъб, поземлен имот № 300081, заповед № РД-293/08.05.2015 г. на МОСВ (ДВ бр. 

38/26.05.2015); № от Държавен регистър 2145 

 

с. Крушовене 

1. Бяла черница, “до църквата” (по заповед - в двора на училище “Княз Борис”); З-д 

№715/12.03.1975 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 737. 

2. Бяла топола, “при стадиона”; З-д №715/12.03.1975 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 739. 

 

с. Ореховица 

1. Летен дъб (по заповед е зимен дъб), м. ”Чолашки орман”; З-д №3701/29.12.72 г. на МГОПС; 

(ДВ бр. 13/1973); № от Държавен регистър 544. 

 

с. Победа 

1. Група защитени дървета –Летен дъб /3 бр./, "в конезавода"; З-д №468/30.12.1977 г. на КОПС; 

(ДВ бр.6/1978 г.); № от Държавен регистър 305. 

 

с. Подем 

1. Летен дъб /2 бр./, "при чешмата до пътя"; З-д №1762/28.06.72 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/1972 г.); 

№ от Държавен регистър 524 и 525. 

 

 

 

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 

 

с. Горни Дъбник 

1. Група дъбове /6 бр./, парк "Лавров"; З-д №19/08.01.81 г. на КОПС; (ДВ бр.17/1981 г.) са 

обявени 7 бр., а със З-д №РД-661/12.09.2011 г. на МОСВ; (ДВ бр.80/2011 г.) е заличен 1 бр. 

благун; № от Държавен регистър 1240. 

2. Черница, училище "Кирил и Методий"; З-д №14/08.01.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.19/1981 г.); № 

от Държавен регистър 1230. 

3. Цер и космат дъб, м .”Разсадник на ПУ”; З-д №14/08.01.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.19/1981 г.); 

№ от Държавен регистър 1228 и 1229. 

 

гр. Долни Дъбник 

1. Полски бряст, ул. “Цв. Спасов” №8, З-д №1042/30.11.1984 г. на КОПС; (ДВ бр. 102/84 г.); № от 

Държавен регистър 1639. 

2. Космат дъб /3 бр./, “Куновски връх”; З-д №978/26.12.1979 г. на КОПС; (ДВ бр.8/80 г.); № от 

Държавен регистър 1360. 

3. Летен дъб /1 бр./, м. “Погледец”; обявен в група от 6 бр. дървета със зап. №978/26.12.1979 г. на 

КОПС; (ДВ бр.8/1980 г.); № от Държавен регистър 1359; 5 бр. дървета заличени със зап. №РД-

172/17.03.2015 на МОСВ (ДВ бр. 32/2015)  

4. Обикновен орех, м. “Погледец”; З-д №235/04.04.1980 г. на КОПС; (ДВ бр. 35/06.05.1980 г.); № 

от Държавен регистър 1163. 

5. Летен дъб, м. “Брестака”; З-д №235/04.04.1980 г. на КОПС; (ДВ бр. 35/06.05.1980 г.); № от 

Държавен регистър 1164. 



с. Петърница 

1. Летен дъб /20 бр./, м. "Лъга"; З-д №715/1975 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 735. 

 

с. Садовец 

1. Цер /2 бр./, летен дъб /1 бр./, м. “Бончовец”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); 

№ от Държавен регистър 1456. 

2. Черна топола, м. “Манаското”; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ 45/79 г.); № от Държавен 

регистър 1114. 

3. Летен дъб /2 бр./, м. "Манаското"; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ 45/79 г.); № от 

Държавен регистър 1112. 

4. Цер, м. "Табашки връх"; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ 45/79 г.); № от Държавен 

регистър 1111. 

5. Летен дъб, м. "Втори стопански двор"; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ 45/79 г.); № от 

Държавен регистър 1118. 

6. Летен дъб, лесопарк "Студенец", м. “Пиронковото”; З-д №1301/05.05.1974 г на МГОПС; № от 

Държавен регистър 586. 

 

 

ОБЩИНА ИСКЪР 

 

гр. Искър 

1. Летен дъб, м. “Абашкото”; З-д №1301/05.05.1974 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 591. 

2. Летен дъб, в двора на църквата в гр. Искър; З-д №1301/05.05.1974 г. на МГОПС; № от 

Държавен регистър 593. 

 

с. Писарово 

1. Летен дъб /3 бр./, м. “Ойлаковец”; З-д №450/10.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.77/78 г.); № от 

Държавен регистър 1042, 1043 и 1044. 

2. Летен дъб /2 бр./, м. ”Бента”; З-д №450/10.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.77/78 г.); № от 

Държавен регистър 1046 и 1047. 

3. Летен дъб, м. ”Горната перилка”; З-д №450/10.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.77/78г.); МГОПС; 

№ от Държавен регистър 1045. 

4. Летен дъб, м. “Крачуновска млака”; З-д №450/10.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.77/78г.); 

МГОПС; № от Държавен регистър 1045. 

5. Летен дъб, м. “Общинските ливади”; З-д №450/10.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.77/78г.); № от 

Държавен регистър 1048. 

 

с. Староселци 

1. Летен дъб, м. “Ормана”; З-д №235/04.04.1980 г. на КОПС; (ДВ бр.35/80 г.); № от Държавен 

регистър 1166. 

2. Летен дъб /4 бр./, м. “Ормана”; З-д №978/26.12.1979 г. на КОПС; (ДВ бр.8/80 г.); № от 

Държавен регистър 1358. 

3. Летен дъб, м. “Ормана”, до старото шосе за с. Ставерци; З-д №235/04.04.1980 г. на КОПС; (ДВ 

бр.35/80 г.). № от Държавен регистър 1167. 

4. Летен дъб, м. “Ормана”, на около 200 м зап. от шосето за с. Ставерци; З-д №235/04.04.1980 г. 

на КОПС; (ДВ бр.35/80 г.); № от Държавен регистър 1168. 

 

 

ОБЩИНА КНЕЖА 

гр. Кнежа 

1. Летен дъб, ПИ №592001, м. “Кукутановец”; зап. № РД-861/30.09.2010 г. на МОСВ; (ДВ бр. 

90/2010 г.); № от Държавен регистър 2074. 

 

с. Лазарово 

1. Летен дъб, м. Около село; ПИ №145002; зап. № РД-607/28.08.2015 г. на МОСВ (ДВ 

бр.71/15.09.2015), № от Държавен регистър 2146. 

 

 



ОБЩИНА ЛЕВСКИ 

 

с. Асеновци 

1. Летен дъб, м. ”Отлака”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от Държавен 

регистър 851. 

2. Летен дъб /15 бр./, м. “Калето”; З-д №511/24.02.1976 г.на МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от 

Държавен регистър 847. 

3. Летен дъб, м. “Стадиона”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от Държавен 

регистър 848. 

 

с. Аспарухово 

1. Летен дъб /2 бр./, м. ”Гаргалъка” със З-д №881/25.11.1980 г. на КОПС са обявени 5 бр.; (ДВ бр. 

1/81 г.); (по заповед дърветата се намират в с. Козар Белене),а със З-д №340/10.04.2013 г. на 

МОСВ (ДВ бр. 41/2013 г.), 3 бр. летен дъб са заличени; № от Държавен регистър 1211. 

 

с. Божурлук 

1. Цер, м. ”Кантона”, на км 2+
020 

от път IV – 52023; З-д №1042/30.11.1984 г. на КОПС; (ДВ бр. 

102/84 г.). № от Държавен регистър 1638. 

 

с. Българене 

1. Бяла топола, м. ”Рушкина кривина”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от 

Държавен регистър 859. 

 

с. Градище 

1. Летен дъб /6 бр./, м. ”Давлийско”; З-д №881/25.11.1980 г. на КОПС; (ДВ бр.1/81г.); № от 

Държавен регистър 1210. 

 

гр. Левски 

1. Обикновен ясен, Кооперативен пазар кв. 201; З-д №44/15.01.1991 г. МОС; (ДВ бр. 

16/26.02.1991 г.); № от Държавен регистър 1846. 

 

 

ОБЩИНА НИКОПОЛ 

 

с. Муселиево 

1. Летен дъб, м. “Рогът”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от Държавен 

регистър 860. 

2. Летен дъб, при входа на селото от дясната страна на шосето от гр. Никопол; Постановление № 

ЗП-1395/27.03.1950 г. на МГ; № от Държавен регистър 189. 

 

гр. Никопол 

1. Летен дъб, м. ”Плавала”; З-д №1571/20.05.1976 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 881. 

 

с. Санадиново 

1. Бяла топола, източно от моста на р. Осъм; З-д №511/24.02.1976 г.на МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); 

№ от Държавен регистър 858. 

 

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН 

 

с. Беглеж 

1. Цер, м. ”Дългата бара”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен 

регистър 1006. 

2. Летен дъб /4 бр./ и цер /4 бр./, м. “Свирчовец”; З-д №284/04.05.1979 г. на. КОПС; (ДВ бр. 

45/1979 г.); № от Държавен регистър 1354. 

3. Летен дъб, “до църквата”; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/1972 г.); № от 

Държавен регистър 526. 



4. Летен дъб, “до гроба на Ст. Едрев”; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/1972 г.); № 

от Държавен регистър 527. 

5. Летен дъб, м. ”Оная река”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1016. 

6. Летен дъб, м. ”Оная река”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1017. 

7. Летен дъб, м. ”Сухото езеро”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1007. 

 

с. Бохот 
1. Летен дъб /2 бр./, м. “Пропастите”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр.36/1976 г.); № 

от Държавен регистър 843 и 844. 

 

с. Брестовец 

1. Дива круша /14 бр./, м. ”Карачица”; З-д №1301/05.05.1974 г. на МГОПС; № от Държавен 

регистър 595. 

2. Космат дъб, м. ”Горуните”; З-д №235/04.04.1980 г. на КОПС; (ДВ 35/1980 г.); № от Държавен 

регистър 1165. 

 

с. Върбица 

1. Цер, м. "Сухата Върбица"; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1032. 

2. Цер, м. "Кабаница"; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен 

регистър 1032. 

 

с. Горталово 

1. Черна топола, м. “Чернелка”; З-д №715/12.03.1975 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 

728. 

2. Гледичия, “в двора на училището”; З-д №3701/29.12.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.13/1973 г.); № 

от Държавен регистър 550.  

3. Обикновен орех /5 бр./, “Стопански двор на ТКЗС”; З-д №715/12.03.1975 г. на МГОПС; № от 

Държавен регистър 723 – 727. 

 

с. Коиловци 

1. Летен дъб /3 бр./, м. ”Беширица-Ливадето”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ 36/1976 

г.); № от Държавен регистър 852, 853 и 854. 

2. Зимен дъб, м. “Палаза” /3 бр./; З-д №3701/29.12.1972 г. на МГОПС; (ДВ 13/1973 г.); № от 

Държавен регистър 541, 542 и 543. 

 

с. Къртожабене 

1. Космат дъб, м. ”Старите лозя”; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ бр.45/1979 г.); № от 

Държавен регистър 1120. 

2. Цер, м. ”Слатина”; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ бр.45/1979 г.); № от Държавен 

регистър 1116. 

 

с. Къшин 

1. Обикновена круша /24 бр./, м. “Койбаре”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ 36/1976 г.) 

за обявяване на 30 бр.; зап. №РД-361/28.05.2015 г. на МОСВ (публикувана в ДВ бр. 51/2015 г. 

като зап. №РД-368 и поправена на зап. №РД-361 в ДВ бр. 62/14.08.2015 г.) - за заличаване на 6 

бр. дървета; № от Държавен регистър 856. 

2. Летен Дъб /16 бр./, м. “Добравата”; обявени като група от 20 бр. дървета със зап. 

№511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр. 36/1976 г.); № от Държавен регистър 855, 4 бр. заличени 

със зап. №РД-171/17.03.2015 г. на МОСВ (ДВ бр. 32/2015 г.) 

 

с. Николаево 

1. Летен дъб, хижа “Липите”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр. 36/1983 г.); № от 

Държавен регистър 1455. 

 



гр. Плевен 

1. Полски бряст, пл. “Освобождение”, до църква ”Св. Параскева”; З-д №3701/29.12.1972 г. на 

МГОПС (ДВ. бр.13/1973 г.); № от Държавен регистър 545.  

2. Летен дъб, ул. “Балкан” №8, до църква ”Св. Николай”; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС 

(ДВ бр.59/72); № от Държавен регистър 518.  

3. Летен дъб /3 бр./, в двора на Окръжна болница (м/у детското и инфекциозното отделение); З-д 

№583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.) за обявяване на 4 бр.; № от Държавен регистър 

1318; зап. № РД -38/19.01.2015 на МОСВ (ДВ бр. 10/06.02.2015 г.) за заличаване на 1 бр. 

4. Бяла черница, ул. ”Аспарух” №14; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ бр. 36/1976 г.); № 

от Държавен регистър 845. 

5. Летен дъб, ул. ”Ракитин” №4; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1015. 

6. Летен дъб, ул. ”П. Цветков” №24, бл. Бреза; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ 

бр.59/1972 г.); № от Държавен регистър 519. 

7. Летен дъб, ПИ №56722.659.1025, собст. на Община Плевен; З-д № РД-3/02.01.2014 г. (ДВ бр. 

8/28.01.2014 г.); № от Държавен регистър 2135. 

 

с. Ралево 

1. Цер /2 бр./, м. ”Райковец”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр. 77/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1049. 

2. Летен дъб, м. ”Райковец”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен 

регистър 1022. 

3. Обикновен орех, м. ”Долното ливаде”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № 

от Държавен регистър 1020. 

4. Обикновен орех, м. ”Долната елия”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1021. 

5. Полски клен /4 бр./, круша /1 бр./, м. “Търсовината”; З-д №446/09.08.1978 г. на КОПС; (ДВ 

бр.77/1978г.); № от Държавен регистър 1039. 

 

гр. Славяново 

1. Летен дъб, /2 бр./, м. “Костов горун” - З-д №14/08.01.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.19/1981 г.); № 

от Държавен регистър 1226. 

2. Летен дъб, м. ”Кънева чешма”; З-д №14/1981 г. на КОПС; (ДВ бр.19/1981 г.); № от Държавен 

регистър 1227. 

3. Космат дъб, м. ”Палаза”; З-д №14/1981 г. на КОПС; (ДВ бр.19/1981 г.); № от Държавен 

регистър 1225. 

4. Летен дъб /3 бр/, цер /3 бр./, м. ”Палаза - пасището”; З-д №19/08.01.1981 г. на КОПС; (ДВ 

бр.17/1981 г.); № от Държавен регистър 1238. 

 

с. Тодорово 

1. Летен дъб, м. "Брестича"; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС, (ДВ бр.74/1978 г.); № от Държавен 

регистър 1033. 

2. Летен дъб, “Стопански двор”; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС, (ДВ бр.74/1978 г.); № от 

Държавен регистър 1034. 

 

с. Търнене 

1. Летен дъб /1 бр./, м. "Цинцарското"; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВбр.43/1979 г.); № от 

Държавен регистър 1117. 

 

 

ОБЩИНА ПОРДИМ 

 

с. Згалево 

1. Космат дъб /2 бр./, м.”Локвата”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС (ДВ бр.36/83 г.); № от 

Държавен регистър 1463. 

2. Бяла върба, м “Локвата”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС (ДВ бр.36/83 г.); № от Държавен 

регистър 1461. 

 



гр. Пордим 

1. Дива круша, м. ”Дрен”; З-д №14/08.01.1981 г. на КОПС (ДВ бр.19/06.03.1981 г.); № от 

Държавен регистър 1224. 

 

с. Тотлебен 

1. Летен дъб /6 бр./, м. ”Дръмките”; З-д №978/26.12.1979 г. на КОПС; (ДВ бр.8/80 г.); № от 

Държавен регистър 373. 

 

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

с. Глава 

1. Полски бряст, в двора на училище “Хр. Ботев”; З-д №583/26.09.1981 г. КОПС; (ДВ бр.83/81 г.); 

№ от Държавен регистър 1313. 

2. Черна топола, м. ”Ангеловото”; З-д №583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.); № от 

Държавен регистър 1315. 

3. Бяла топола /3 бр./, м. ”Острова”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); № от 

Държавен регистър 1453. 

4. Бяла топола, м. “Борда”; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); № от Държавен 

регистър 1451. 

5. Бяла топола /2 бр./, м. “Острова”; З-д №583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.); № от 

Държавен регистър 1316. 

 

гр. Койнаре 

1. Летен дъб, ул. “Ил. Динков” №6; З-д №583/26.09.1981 г. на КОПС; (ДВ бр.83/81 г.); № от 

Държавен регистър 1317. 

 

с. Лепица 

1. Летен дъб, в двора на фурната; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 г.); № от 

Държавен регистър 1452. 

 

с. Радомирци 

1. Полски бряст, м. ”Белия мост”; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/72 г.); № от 

Държавен регистър 521. 

 

с. Ракита 

1. Цер, ул. ”Мирчовска” №10, в двора на Витан Гетов Тодоров; З-д №441/07.08.1978 г. на КОПС; 

(ДВ бр.74/78 г.) № от Държавен регистър 1009. 

 

 

с. Реселец 

1. Летен дъб, м. “Средна лъка”; З-д №285/04.05.1979 г. на КОПС; (ДВ бр. 45/79 г.); № от 

Държавен регистър 1113. 

 

гр. Червен бряг 

1. Бяла черница, V квартал, на площада “Ал. Стамболийски”; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; 

(ДВ бр.36/76 г.); № от Държавен регистър 842. 

2. Летен дъб, ул. ”Паисий” №66; З-д №1301/05.05.1974 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 

588. 

3. Летен дъб, ул. “Левски” №14; З-д №1301/05.05.1974 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 

589. 

4. Източен чинар /8 бр./, в двора на мелницата, ул. “Георги Димитров”, З-д №511/24.02.1976 г. на 

МГОПС; (ДВ бр.36/76 г.); № от Държавен регистър 839. 

5. Благун, м. “Вудол” – в лозето на Д. Иванчев; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 

г.); № от Държавен регистър 1459. 

6. Благун, м. ”Вудол” - в лозето на Ц. Иванчев; З-д №306/07.04.1983 г. на КОПС; (ДВ бр.36/83 

г.); № от Държавен регистър 1460. 

 

 



ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 

 
ОБЩИНА ЛОВЕЧ 

 

с. Владиня 

1. Космат дъб, ПИ №11452.132.636, землище с. Владиня; Заповед №РД-964/19.10.2022 г. на 

МОСВ (обн. ДВ бр. 99/2022 г.); № от Държавен регистър 2261. 

 

ОБЩИНА АПРИЛЦИ 

 

с. Велчево 

1. Зимен дъб, на асфалтовия път Троян-Априлци, м. “Йорговци”; З-д №1762/28.06.1972 г. на 

МГОПС; (ДВ бр.59/72 г.); № от Държавен регистър 501. 

 

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ 

 

с. Дерманци 

1. Зимен дъб, м. “Егина ливада”; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/72 г.); № от 

Държавен регистър 502. 

 

гр. Луковит 

1. Летен дъб, м. “Полето”; З-д №961/08.07.1968 г. на МГГП; (ДВ бр. 84/1968 г.); № от Държавен 

регистър 145. 

 

 

 

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 

 

с. Голям Извор 

1. Цер, махала “Голяма усое”; обявено със зап. №44/15.01.1991 г. на МОС; (ДВ бр. 16/26.02.1991 

г.); № от Държавен регистър 1837 

2. Скоруша, м. “Крътожабене”; З-д №44/15.01.1991 г. на МОС; (ДВ бр. 16/26.02.1991 г.); № от 

Държавен регистър 1835. 

 

 

ОБЩИНА ТРОЯН 

 

с. Голяма Желязна 

1. Група от 7 дъбови дървета, м. “Стежерака”; З-д №44/15.01.1991 г. на МОС; (ДВ бр. 

16/26.02.1991 г.); № от Държавен регистър от 1839 до 1845; 2 екз. са заличени със Заповед №РД-

269/29.03.2022 г. на МОСВ (ДВ бр. 32/2022 г.) за №№ от Държавен регистър 1841 и 1842. 

 

гр. Троян 

1. Зимен дъб, м. “Власковска”, в двора на К. Дачевски; З-д №511/24.02.1976 г. на МГОПС; (ДВ 

бр.36/04.05.1976 г.); № от Държавен регистър 836. 

 

с. Бели Осъм 

1. Обикновен бук, З-д №РД-1198/23.12.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 9/2023 г.); № от Държавен 

регистър 2265. 

 

с. Черни Осъм 
1. Планински ясен, З-д №РД-1198/23.12.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 9/2023 г.); № от Държавен 

регистър 2269. 

2. Явор, З-д №РД-1198/23.12.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 9/2023 г.); № от Държавен регистър 

2270. 



ОБЩИНА УГЪРЧИН 

 

гр. Угърчин 

1. Скоруша, м. ”Дери магаре”; З-д №44/15.01.1991 г. на МОС; (ДВ бр. 16/26.02.1991 г.); № от 

Държавен регистър 1833. 

2. Летен дъб, в двора на поликлиниката; З-д №44/15.01.1991 г. на МОС; (ДВ бр. 16/26.02.1991 г.); 

№ от Държавен регистър 1834. 

 

ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА 

 

с. Батулци 

1. Зимен дъб, махала “Тутьовци”; З-д №715/12.03.1975 г. на МГОПС; № от Държавен регистър 

722. 

2. Габър /3 бр./ и бук /1 бр./, м. “Сираковци”; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; № от 

Държавен регистър 504, 505, 506 и 508. 

 

с. Златна Панега 

1. Зимен дъб, шосето София – Плевен; З-д №1762/28.06.1972 г. на МГОПС; (ДВ бр.59/72 г.); № 

от Държавен регистър 509. 


