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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ № 416
от 28 декември 2015 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Божурово“,
разположена в землището на с. Божурово, община Добричка, област Добрич

ЗАПОВЕД № РД-44
от 26 януари 2016 г.
На основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 16,
ал. 1 и 5 от Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, приета с ПМС № 349
от 2008 г. (ДВ, бр. 7 от 2009 г.), утвърждавам
план за управление на защитена зона BG0002090
„Берковица“ за опазване на дивите птици, разположена в землищата на гр. Берковица, с. Бързия,
с. Ягодово, с. Слатина, с. Песочница, с. Мездрея,
с. Бокиловци, община Берковица, област Монтана, и с. Драганица, община Вършец, област
Монтана, за период 10 години считано от датата
на обнародването в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление на
защитена зона BG0002090 „Берковица“ за опазване
на дивите птици не отменят забраните и ограниченията на дейности, наложени с нормативни
и други влезли в сила административни актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
899
ЗАПОВЕД № РД-45
от 26 януари 2016 г.
На основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 16,
ал. 1 и 5 от Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, приета с ПМС № 349
от 2008 г. (ДВ, бр. 7 от 2009 г.), утвърждавам
план за управление на защитена зона BG0002086
„Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, разположена в землищата на с. Цалапица,
община „Родопи“, с. Радиново, с. Войсил, община
„Марица“, и гр. Съединение, община Съединение,
област Пловдив, за период 10 години считано от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в плана за управление на
защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“ за
опазване на дивите птици не отменят забраните и
ограниченията на дейности, наложени с нормативни и други влезли в сила административни актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
900

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства, § 63 от ПЗР към Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 22 от протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет
на 2 септември 2015 г. разрешавам на „Перфект
Керамик“ – ЕООД, с. Божурово – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
124655428, със седалище и адрес на управление – с. Божурово, община Добричка, п. код 9368,
да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Божурово“, разположена в землището на
с. Божурово, община Добричка, област Добрич,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,137 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Божурово“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4740107.00

9626450.00

2.

4740155.00

9626600.00

