ОБЩИНА ЕЛХОВО
гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org

ЗАПОВЕД
№ РД-227/12.03.2014 г.
На основание чл.124 и чл. 125, ал.1 от Закона за горите за забрана на паша
на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска
собственост
Н А Р Е Ж Д А М:
І.Забранява се :
1.пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
2.пашата в поройните територии и ерозираните горски територии,
дендрариумите, одобрените регистрирани източници за производство на
горски репродуктивни материали и в горски разсадници.
3.пашата в горски територии и млади насаждения от семенен произход и
в издънкови насаждения, докато достигнат височина до 3 м.
4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно
естественото им възобновяване;
5. нощна паша в горски територии;
6. пашата на селскостопанските животни в дивечовъдни участъци на
държавните горски стопанства и в ловностопанските райони на държавните
ловни стопанства.
ІІ.Забранява се пашата на селскостопански животни в следните горски
територии.
В общински горски територии, както следва:
1. Землище с. Пчела
отдели: 16 – а,д,к – сечище 2013 год.
18 – б
– сечище 2013 год.
24 – в
– сечище 2011 год.
2. Землище с. Изгрев, Местност
отдели: 44-г - сечище 2013 год.
44-б - сечище 2012 год.

3. Землище с. Бояново
отдели: 74-и,к - сечище 2013 год.
74 – м- сечище 2012 год.
4. Землище с. Чернозем
отдели: 434-г - сечище 2013 год.
434- з - сечище 2013 год.
435- м - сечище 2012 год.
5. Землище с. Малък Манастир
отдели: 5 –б -сечище 2012 год.
8 – г -сечище 2012 год.
5- ж, в, д -сечище 2011 год.
6. Землище с.Борисово
отдели: 88 – г -сечище 2012 год.
86 – б -сечище 2013 год.
7. Землище с. Вълча Поляна
отдели: 378 – а - сечище 2011 год.
378 - д - сечище 2011 год.
374 – ж - сечище 2013 год.
8. Землище с. Голям Дервент
отдели: 481- а - сечище 2012 год.
306 – а,н,о - сечище 2013 год.
ІІ. Кметовете на кметства и км. наместници да уведомят собствениците
на селскостопански животни на територията на населеното място, Заповедта да
се обяви на видно място в сградата на кметството.
ІII. Заповедта да се сведе до знанието на кметовете и кметските
наместници на населените места в Община Елхово за сведение и изпълнение,
като същата се публикува на интернет страницата на Общината.

ПЕТЪР КИРОВ

Кмет на община Елхово

