ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail& gurkovo_obs@abv.bg

ЗАПОВЕД
№З-40/08.02.2019 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите,
във връзка с писмо изх.№ОГ-20-2/28.01.2019 г. на Директора на ТП
„Държавно горско стопанство Гурково”
НАРЕЖДАМ:
1.
Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски
територии – държавна собственост в териториалния обхват на ТП
„Държавно горско стопанство Гурково”, с изключение на изброените
подотдели по ЛУП от 2010 г. по землища, площ и вид на животните,
както следва:
землище, отдел, подотдел/буква или № на
подотдела/

площ /дка/ за
паша на кози

площ /дка/
едър рогат
добитък и
овце

с. Лява река-13/3/; 20/1/,/2/,/3/; 21/1/; 22/1/,/2/
с. Лява река- 20а,б,в,з,к,л,м,н,о,п;
24а,б,в,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у; 26а
с.Пчелиново - 32/3/,/4/,/5/,/6/,/7/; 39/1/,/2/,/3/,/4/;
40/1/,/2/,/3/
с.Пчелиново - 32б,в,д,е,и,к,л; 39б,с,а1;
40б,в,г,л,а1; 42н
с.Димовци - 200/1/,/2/,/3/; 202/1/,/2/,/3/;
204/1/,/2/,/3/
с.Димовци - 200б,г,е; 202а,б,д; 203а,б,в,г,ж,и;
204а,б,в,г,д,е,ж,к
с.Конаре - 167/5/,/6/,/7/,/8/,/9/,/10/,/11/,/12/; 168/10/

17

0

0

1962

19

0

0

1080

49

0

0

1183

39

0

с.Конаре - 166б,в,г,з,и; 167д,е,ж,з; 168п; 171/1/;
173/1/, /3/, /4/, /6/, /11/; 174/1/, /5/

0

1215

42

0

0

679

152

0

0

976

с.Паничерево - 254/4/,/5/; 264/1/,/2/
с.Паничерево - 252и,н,ж; 254ж; 261г,д 276а;
283ж,з
гр.Гурково - 157/1/,/2/,/3/; 158/1/,/2/;
159/1/,/2/,/3/,/4/,/5/; 160/1/,/2/,/3/,/4/,/5/,/6/,/7/;
190/1/,/2/,/3/,/4/;192/1/,/2/,/3/,/4/,/5/,/7/,/8/,/9/,/10/,/12/;
гр.Гурково - 159д,е,з; 160г;
192б,г,д,е,ж,з,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,х,

2.
Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски
територии – общинска собственост в териториалния обхват на ТП
„Държавно горско стопанство Гурково”.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в
сградата на Община Гурково и в кметствата на населените места, както и
на интернет страницата на община Гурково.
Заповедта да се сведе до знанието на директора на ТП „Държавно
горско стопанство Гурково”, кметовете и кметските наместници на
съответните населени места за контрол по изпълнението.

Иван Иванов – /П.П./
Кмет на Община Гурково

Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

РД

