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ЗАПОВЕД
№ З-22-104 / 24.02.2022 г.
На основание чл.44, ал. 1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал.1 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. №30159-3#3/21.02.2022г. от Директора на ТП-ДЛС „Черни Лом” гр. Попово, ведно
със списък на подотделите, попадащи на територията на Община Поповогорски територии-общинска собственост, забранени за паша на
селскостопански животни

НАРЕЖДАМ:
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 територииобщинска 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.
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 10.03.2022г. в Регионална
Дирекция по горите гр. Шумен, Регионална инспекция по околната среда и
водите гр. Шумен и ТП-ДЛС „Черни Лом” гр. Попово.
VІ. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Илиян Илиев –
ст.специалист „ИЗМЗНБА” в Община Попово
VII. На основание чл. 60, ал.1 от АПК, поради опасност, че може да бъде
осуетено или сериозно затруднено изпълнението на настоящата заповед
разпореждам предварителното и изпълнение.
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