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З А П О В Е Д 
 

№ РД – 156 / 14.03.2017 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:  23 – л, н– сечище 2016 год. 

           отдели:  24 – а, б– сечище 2016 год. 
           отдели:  25 – а, д, е– сечище 2016 год. 
 отдели: 26 – г - сечище 2016 год. 
          отдели:  27 – г, е– сечище 2016 год. 
          



2. Землище с. Малък Манастир 
 

           отдели: 1 – г, д– сечище 2016 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 /п/ 
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