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З А П О В Е Д 

 

                                                №З-19-108/26.02.2019г.  
 

 
    На основание чл.44, ал. 1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125 от Закона за 
горите, във връзка с Договор за предоставяне на управление на земи и гори от 
общински горски територии между Община Попово и ТП - ДЛС „Черни Лом” 
гр. Попово от 16.02.2015г. и  постъпило Предложение с вх. №30-159-
29/21.02.2019г. от Директора на ТП-ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, ведно със 
списък на подотделите, попадащи на територията на Община Попово-  горски 
територии-общинска собственост, забранени за паша на селскостопански 
животни  
 

                                                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 и ерозираните горски територии, дендрариумите, 
одобрените и регистрираните източници за производство на горски 
репродуктивни материали и в горските разсадници; 
3.пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в 
издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м; 
4.пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото 
им възобновяване; 
5. нощната паша в горските територии; 
 

ІІ. Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии-
общинска собственост, съгласно Списък на  подотделите, попадащи на 
територията на Община Попово-горски територии-общинска собственост, 
забранени за паша на селскостопански животни  /Приложение №1-неразделна 
част от настоящата заповед/ 

ІІІ. Заповедта да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници на 
населените места в Община Попово за сведение и изпълнение, като същата се 
обяви на таблото в сградата на общината и на интернет страницата на 
общината. 
 



2/2 

 

ІV. Кметовете на кметства и кметските наместници да уведомят собствениците 
на селскостопански животни на територията на населеното място, както и да 
обявят заповедта на видно място в сградата на кметството. 
 
 
V.Настоящата заповед да се представи в срок до  10.03.2019г.  в Регионална 
Дирекция по горите гр. Шумен, Регионална инспекция по околната среда и 
водите гр. Шумен и ТП-ДЛС „Черни Лом” гр. Попово. 
 
VІ. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
                             
 
 
 КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: 

      /Д-р Л.ВЕСЕЛИНОВ/   

   

        

  



Приложение № 1 

Списък  

на подотделите, попадащи на територията на Община Попово-горски територии-
общинска собственост, забранени за паша на селскостопански животин 

Землище 1: гр. ПОПОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

130 к 2.0 

384 л 0.8 

общо 2.8 

 

Землище 3: кв. СЕЯЧИ 

отдел подотдели площ (ха) 

317 л 0.1 

318 р 1.8 

319 ш 0.4 

общо 2.3 

 

Землище 4: c. АПРИЛОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

287 в2 6.6 

307 с, б1 3.2 

общо 9.8 

 

Землище 5: c. БАБА ТОНКА 

отдел подотдели площ (ха) 

293 ч, ш, щ 11.8 

295 м, т, ф, х, ц 28.6 

325 з, и, с, ч 11.5 

общо 51.9 

 

Землище 6: c. БЕРКОВСКИ 

отдел подотдели площ (ха) 

291 т 0.4 

323 л 4.3 

общо 4.7 

 

Землище 7: c. БРАКНИЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

301 п 1.2 

302 и 1.0 

303 д, з, т 1.8 

общо 4.0 

 

Землище 8: c. ВОДИЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

1 ж, б1, о1, ф1 3.2 

2 г, с, х, ж1, з1, щ1, я1 6.3 

3 к, н, о 0.5 

17 д, о 1.5 

372 к 1.4 

375 б, п, ю 2.4 

387 д, е, ж, к 1.9 



общо 17.2 

 

Землище 9: c. ГАГОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

126 п, р, с 5.7 

общо 5.7 

 

Землище 10: c. ГЛОГИНКА 

отдел подотдели площ (ха) 

232 н 0.1 

238 ж 1.8 

266 л 0.6 

277 л 0.8 

общо 3.3 

 

Землище 11: c. ГОРИЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

295 з 0.2 

296 о 0.8 

304 т, у 6.0 

334 д, р, х, ц, ш 37.4 

335 б, с, т 3.1 

общо 47.5 

 

Землище 12: c. ДОЛЕЦ 

отдел подотдели площ (ха) 

290 с, ц 0.6 

307 а, б 6.2 

общо 6.8 

 

Землище 13: c. ДОЛНА КАБДА 

отдел подотдели площ (ха) 

284 щ 1.4 

379 з 1.0 

общо 2.4 

 

Землище 14: c. ДРИНОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

199 н 1.6 

201 б1 1.7 

общо 3.3 

 

Землище 15: c. ЕЛЕНОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

181 а, в, д, е, ж, з, п 20.4 

182 
а, м, п, с, т, у, ф, х, щ, б1, г1, е1, ж1, и1, к1, м1, н1, 
п1, 8 

61.6 

184 а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, р, у, 1 61.4 

185 
в, д, е, и, м, п, т, х, ш, щ, ю, а1, д1, з1, л1, о1, с1, т1, 
у1, 2, 3 

57.1 

186 а, д, ж, и, к, л, н, п, р, 1, 5 52.5 

187 а, в, д, е, ж, з, к, н, 1, 2 19.9 

189 г 9.0 

194 а, 8 21.5 

411 а 0.4 

общо 303.8 



 

Землище 16: c. ЗАВЕТНО 

отдел подотдели площ (ха) 

208 ш 1.4 

209 а, б, л, м 4.4 

409 с1, ц1, и2 0.6 

общо 6.4 

 

Землище 17: c. ЗАРАЕВО 

отдел подотдели площ (ха) 

128 и, с, д1, з1, и1 6.6 

407 а, в, м, р 11.5 

общо 18.1 

 

Землище 18: c. ЗАХАРИ-СТОЯНОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

149 б 1.1 

152 щ, а1 1.9 

общо 3.0 

 

Землище 19: c. ЗВЕЗДА 

отдел подотдели площ (ха) 

315 з 0.4 

321 д 1.0 

общо 1.4 

 

Землище 20: c. ИВАНЧА 

отдел подотдели площ (ха) 

385 а, у 6.5 

общо 6.5 

 

Землище 21: c. КАРДАМ 

отдел подотдели площ (ха) 

398 а 0.7 

общо 0.7 

 

Землище 22: c. КОВАЧЕВЕЦ 

отдел подотдели площ (ха) 

25 р, с, т, ф, ч, щ, ю, а1, б1, в1, е1, ж1 51.1 

32 м, я, а1, б1, в1, е1 12.5 

392 в 0.9 

420 а 0.4 

общо 64.9 

 

Землище 23: c. КОЗИЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

133 в, г, е 23.1 

общо 23.1 

 

Землище 24: c. КОНАК 

отдел подотдели площ (ха) 

284 л, с, л1 19.5 

285 у 1.4 

288 р 1.6 

общо 22.5 

 



Землище 25: c. ЛОМЦИ 

отдел подотдели площ (ха) 

198 з, и, к, л 9.2 

395 а, б, в, 3, 5 29.3 

общо 38.5 

 

Землище 26: c. МАНАСТИРИЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

306 д 1.3 

общо 1.3 

 

Землище 27: c. МАРЧИНО 

отдел подотдели площ (ха) 

410 и, н, ш, а1, в1, д1 14.1 

общо 14.1 

 

Землище 28: c. МЕДОВИНА 

отдел подотдели площ (ха) 

351 о 0.8 

416 а, б 1.5 

общо 2.3 

 

Землище 29: c. ОСИКОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

9 б 0.5 

11 ж, и 5.1 

14 х, ц, я, б1 3.5 

272 н, р, у 8.5 

273 п 2.3 

общо 19.9 

 

Землище 30: c. ПАЛАМАРЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

45 и 3.3 

406 а, б, в, д, е, ж 4.7 

417 а 1.0 

общо 9.0 

 

Землище 31: c. ПОМОЩИЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

162 д, ж 1.7 

общо 1.7 

 

Землище 32: c. ПОСАБИНА 

отдел подотдели площ (ха) 

278 а, з, щ, я, в1, г1, д1, е1, ж1 7.3 

279 г 1.3 

361 х, ц, ч, ш, щ 44.2 

общо 52.8 

 

Землище 33: c. САДИНА 

отдел подотдели площ (ха) 

116 а, б, г, е, ж, л, м, р, с, т, ц, ч, щ, ю 46.3 

134 
в, г, д, е, ж, к, л, н, о, р, с, т, у, ф, х, ц, я, а1, б1, г1, 
д1, е1, ж1, и1, л1, м1, п1, р1, с1, т1, х1, ц1, ю1, а2, 
з2, к2, л2, н2, о2, п2, р2, щ2, я2, б3 

102.2 



136 л 1.1 

141 а, в, е, ж, и, к, л, р, с 38.3 

142 ж, р, с, т, ш, щ, в1, г1 23.8 

143 м, о 1.5 

145 е, з, к 14.7 

146 а, б, д, е, з, и, к, л, м, о, п, с, у, ц, ш, ю 71.9 

156 а, б 18.1 

157 к 0.1 

159 г, д, е, ж, з, л, н, р, с 34.6 

160 в, р, т, х 14.9 

163 в, и 4.2 

275 а, д, ж, л, м, п, с, у 23.2 

общо 394.9 

 

Землище 34: c. СВЕТЛЕН 

отдел подотдели площ (ха) 

229 д 0.3 

399 е 5.0 

414 а, б, г 0.4 

общо 5.7 

 

Землище 35: c. СЛАВЯНОВО 

отдел подотдели площ (ха) 

295 г 3.5 

317 а 5.8 

325 ц 1.5 

329 л, м 5.5 

331 р 2.8 

344 а, б, в, д, е, ж, з, к 21.8 

346 г 3.3 

общо 44.2 

 

Землище 36: c. ТРЪСТИКА 

отдел подотдели площ (ха) 

169 г, д, з, р 25.9 

170 а 4.7 

171 а, к 2.2 

172 д 3.6 

178 б, г, ж 13.4 

179 а, б 12.1 

180 в, д, е, ж 27.7 

общо 89.6 

 

Землище 37: c. ЦАР АСЕН 

отдел подотдели площ (ха) 

15 ж, и, к, л, н 9.1 

18 ж, з, и 4.4 

19 а, б, г, д, е, ж, з, и, к 10.2 

82 г, з, к 3.5 

83 ч 2.0 

419 а, б, в, д 6.9 

общо 36.1 
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