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З А П О В Е Д 
 

№ РД -09-138 
 

03.02.2022 г., гр. Пловдив 
 
 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за горите /ЗГ/, във вр. с чл. 124 
от ЗГ и постъпили писма в деловодството на общината с вх. № 60-00-2/26.01.2022 г. от 
Директора на ТП „Държавно горско стопанство „Пловдив”; вх. № 60-00-1/26.01.2022 г. от 
Директора на ТП „Държавно ловно стопанство „Тракия“ и предложения от кметовете по 
населени места на територията на Община „Марица“ 

                                                 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
І. Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски 

територии в селата Трилистник и Калековец, поради това че попадат в държавния 
ловно стопански район „Чекерица” /ЗЗ „Трилистник” и ЗЗ „Река Стряма” по 
поречието на р. Стряма и м. „Чекерица” /. 

ІІ. Забранявам пашата на селскостопански животни в отделите и подотделите 
Държавна горска територия по землища, както следва : 

-Землище с.Бенковски:  
 по ККиКР - поземлен имот № 03839.20.1. 
-Землище с.Граф Игнатиево: 
 по ГСП 2019 год. на ТП ”ДГС - Пловдив”  отдел 17 с подотдели у, ш, 
 по ККиКР - поземлени имоти с номера:  
17806.1.100; 17806.1.101; 17806.47.7; 17806.47.100.  
-Землище с.Костиево: 
 по ГСП 2019 год. на ТП ”ДГС - Пловдив”  отдел 163 с подотдели д, е, и, к, м, н, х, 

3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 23, 
 по ККиКР - поземлени имоти с номера:  
38950.13.546;38950.14.537;38950.33.347;38950.33.386;38950.34.56;38950.45.526; 

38950.50.1; 38950.50.426;38950.50.427;38950.52.1;38950.70.243. 
-Землище с.Маноле: 
 по ГСП 2019 год. на ТП ”ДГС - Пловдив”  отдел 158 с подотдели а, б, в, д, ж, з, к, 

н, о, р, 2; отдел 159 с подотдели а, з, 1, 7; отдел 161 с подотдели в, г, д, 7, 8, 9,  
 по ККиКР - поземлени имоти с номера:  
47086.6.13; 47086.6.33; 47086.7.37; 47086.22.207; 47086.22.230; 47086.22.232. 
-Землище с.Рогош:  
 по ГСП 2019 год. на ТП ”ДГС - Пловдив”  отдел 162 с подотдели а, б, в, г, е, ж, з, 

и, л, м, о, п, с, т; отдел 610 с подотдел 3   
 по ККиКР - поземлени имоти с номера:  



62858.70.588; 62858.70.590; 62858.70.594; 62858.70.595; 62858.70.600; 62858.70.602.  
-Землище с.Труд:  
  по ГСП 2019 год. на ТП ”ДГС - Пловдив”  отдел 16 с подотдели к, м, п, ц, б1, и1, 

х1, ч1, щ1, 
  по ККиКР - поземлени имоти с номера:  
73242.30.25;73242.702.12; 73242.702.13; 73242.703.36; 73242.705.12; 73242.708.27; 

73242.708.28; 73242.709.4; 73242.710.3; 73242.712.6; 73242.715.14; 73242.715.17; 
73242.716.7; 73242.717.32; 73242.717.34; 73242.720.74; 73242.720.75; 73242.720.78.  

- Землище с. Скутаре: 
 по ГСП 2019 год. на ТП ”ДГС - Пловдив”  отдел 18 с подотдел 16, 
 по ККиКР - поземлени имоти с номера: 
66915.3.24 
ІІІ. Забранявам пашата на селскостопански животни в общински горски 

територии: по ГСП 2019 год., попадащи в Натура 2000 и местообитания на птици по 
землища, както следва : 

-Землище с. Строево – отдел 15 с подотдел г,  
представляващ поземлен имот № 69874.57.34. 
-Землище с. Царацово – отдел 15, с подотдел а, отдел 611 с подотдели а, 1, 
представляващи поземлени имоти с номера: 
 78080.94.430; 78080.113.1; 78080.137.218. 
- Землище с. Войсил -  поземлен имот № 12019.26.496 
-Землище с. Граф Игнатиево – отдел 17 с подотдели 1,х,щ, 
представляващи поземлени имоти с номера: 
17806.47.112-местообитания;17806.47.1-местообитания; 17806.47.102-

местообитания; 17806.47.934-местообитания. 
 -Землище с. Костиево – отдел 163 с подотдели з, щ, 6, 7, 8, 12, 21, 
представляващ поземлени имоти с номера: 
38950.14.41-Натура 2000; 38950.14.431-местообитания; 38950.14.441-Натура 2000; 

38950.50.533-Натура 2000; 38950.50.536-Натура 2000; 38950.51.3-местообитания. 
 -Землище с. Маноле – отдел 158 с подотдели г, е, и, 1, 3, п, с, 11; отдел 159 с 

подотдели б, в, г, д, е, ж, 2, 6, 8; отдел 160 с подотдели а, г, 1, 2, 3; отдел 161, с подотдели 
а, б, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

представляващи поземлени имоти с номера: 
47086.22.206 – местообитания, отдаден за залесяване; 47086.50.122 - местообитания; 

47086.50.125 -местообитания; 47086.50.126 - местообитания; 47086.65.1 – местообитания, 
извършено залесяване; 47086.65.3-местообитания, извършено залесяване; 47086.65.4-
местообитания, отдаден за залесяване. 

 -Землище с. Рогош – отдел 610 с подотдели  2, 3, 4, 6, 7; отдел 162 с подотдели  1, 
2, 5, у, х, 

представляващи поземлени имоти с номера: 
62858.11.580 - местообитания; 62858.12.582 - местообитания; 62858.30.307 -

местообитания; 62858.30.586 - местообитания; 62858.32.398 - местообитания; 
62858.32.400 - местообитания; 62858.48.547 - местообитания; 62858.70.587 -
местообитания; 62858.70.601 – местообитания. 

ІV. Забранявам пашата на селскостопански животни без пастир в горски територии. 
V. Забранявам нощната паша на селскостопански животни в горски територии. 
VІ. Забранявам пашата на дребен рогат добитък-кози в горски територии. 
VІІ. Забранявам пашата в горските култури и младите насаждения от семенен 

произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м. 
VІІІ. Забранявам пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно 

естественото им възобновяване. 



ІХ. Забранявам преминаването през горските територии, в които е извършено 
залесяване с естествено срещащи се дървесни видове, както и през горските територии, 
отдадени  за залесяване. 

 Х.  Възлагам на кметовете по населени места : 
1. Поставяне на предупредителни табели срещу пашуване и пожари в горните имоти. 
ХІ. Цените за календарна година за пашата на селскостопански животни в горските 

територии-общинска собственост, извън забранените по-горе, са определени с Решение № 
266, взето с протокол № 12 от 26.09.2013 г. на Общински съвет „Марица“-област Пловдив. 
За заплащането на годишната цена за паша на селскостопански животни на животновъда се 
издава документ с  посочени видът и броят на животните -квитанция или приходен касов 
ордер, върху който същият собственоръчно полага подпис, с който декларира, че е запознат 
с настоящата заповед, издадена на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите за забрана на 
пашата в определени горски територии. 

ХІІ. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на кметовете по населени 
места и на лицензирания лесовъд на Община „Марица“. 

ХІІІ. При установяване на нарушения по прилагането на настоящата заповед следва 
кметовете на кметства и лицензирания лесовъд на Община „Марица“, на основание чл. 274, 
ал. 1, т. 3 от Закона за горите да съставят актове за установяване на административни 
нарушения. 

ХІV. Във всички документи, които се издават във връзка с чл. 123 от Закона за горите, 
следва да бъде добавен текста: „Документът не е основание за кандидатстване за 
подпомагане по схемите за директни плащания“. 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните лица за сведение и 
изпълнение. 
 
 
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община „Марица” 
 
 
 
Съгласувал: 
Десислава Клинканова,  
Директор на дирекция „Общинска собственост“ 
 
 
 
Изготвил:  
Таня Стайковска,  
Ст. експерт „Общинска собственост“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


