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РЕГ.ИНДЕКС

Подписано от: DZHANAN DZHEMAL YUSEIN  
 

 

           На основание чл. 146 от Закона за горите (ЗГ), във връзка с чл. 69а от Закона за лова 

и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл. 5, ал. 1, т. 17 от Устройствения правилник на 

регионалните дирекции по горите и предложение, постъпило с писмо с изх. № АСД-09-

125/09.07.2020 год. на териториално поделение „Държавно горско стопанство (ТП ДГС) – 

Ивайловград” с приложено към него искане от „ИВА-ЛЕС” ООД - гр.Ивайловград, 

стопанисващ дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Балдарана” в териториалния обхват на 

ТП „ДГС-Ивайловград”, 

 

Н  А  Р  Е  Ж Д  А  М: 

 

1.ОГРАНИЧАВАМ достъпа, като ЗАБРАНЯВАМ движението на лица и пътни 

превозни средства в горските територии, попадащи в района на ДУ „Балдарана”, обособен 

със Заповед № 968 от 10.06.2009 г. на председателя на Държавна агенция по горите, както 

следва: 

По горски пътища:  
- горски път от местност „Карабурун“, преминаващ през подотдели: от 269- “в”, “с”, 

“е”; 628 „м“; 628 „л“, „к”, „и”, „ж”, „е”; 627 „п“, “у“, “о“, „н“, „ф“, „ц”; 625 „е“, „ж”, „д”, 

„а”; 624 „б“; 623 „а“, „б”, “в”, „е”, „ж”, „к”, „л”, „м”, „н”;  626 „а“, „б”, „в”, ”г”, ”е”, „р”;  

- горски път от местност „Сиври “ до местност “Калпак махле”, преминаващ през 

подотдели: от 7 „и“, „ж“, „е”, „в”, „а”;  6 „б“, „в”, „г”,;  5 „е“, „ж“, „н“, „з“, „6“; 7 „в“, „б“, 

„а“;   4 „д“, „м“, „л“ „и“, „д“, „п“, „р“, „б“, „а“;  4  „з“, „е“;  „ж“, „в“, „а“.  

- горски път от местност „Балдарана“ – преминаващ през подотдели: от  8 „п“, „т“, 

„н“, „2“, „3“, „4“, „л“, „и“, „з“, „в“, „д“, „1“;   9 „з“,  „к“, „м“, „о“, „п“, „в“, „б”, „у”, „х”, „ц”, 

„ч”, „ш”, „щ”, „ф”, „я”, „1”, „г”, „ж”;  10 „г”, „д”, „к”, „б”; 11 „ж”, „е”, „д”; 12 „у”, „т”, „ф”, 

„с”, „ж”, „м”, „к”, „в”, „д”, „е”, „1”; 16 „в”, „г”, „д”, „ж”, „з”, „и”, „б”, „а”;  13  „е”, „г”, „б”;  

14  „2”, „ж”, „8”, „б”, „в”; 15 „з”, „ж”, „д”, „2”, „1”, „а”; 17 „з”, „и”, „ж”, „е”, „д”, „4”, „к”, 

„л”, „в”, „з”, „1”, „7”, „а”;    

         - горски път от местност „Ченгене бурум“, преминаващ през подотдели: 18 „н“, „л“, 

„м“, „6“, „7“, „т“, „8“, „и“, „д“, „г“, „б“, „в“, „а”;    

-горски път от местност „Алмалъ“, преминаващ през подотдели: от 22  „з“, „и“, „е“, 

„ж“, „д“, „л“, „с“, „о“, „2“, „п“, „6“, „р“;  30  „ф“, „10“, „у“, „т“, „х“, „с“, р „0“, „5“, „7“, „ч“, 



„к“, „ж“, „е“; 21 „л“, „м“, „н“, „о“, „1”; 27 „л“, „к“, „и“, „в”;  28  „к“, „и“, „л“, „ж“, „о“, „а“;   

29  „г“, „в“;  

           - горски път  от местност „Вятърницата“, преминаващ през подотдели:   24 „3“, „6“  

ж „1“  „д“, „в“, „и“, „к“, „м“, „л“;  23 „6“, „л“, „к“, „м“, „а“,  „3“, „з“, „ж“, „и“, „е“;  26 „3“, 

„в“, „к“, „а“, „л“, „1“;  25 „ш“, „т“, „3“  и 

в местности: „Карабурун“,„Сиври“,„Калпак махле“,„Балдарана“,„Ченгене бурум“, 

„Алмалъ“,„Вятърницата“. 

2. Срок на действие на заповедта – от 01.08.2020 год. до 01.11.2020 год. 

3. „ИВА-ЛЕС” ООД - гр. Ивайловград, в качеството си на стопанисващ дивеча, 

съгласно договор № 34 от 09.04.2019 год. между Югоизточно държавно предприятие 

(ЮИДП) гр. Сливен и „ИВА-ЛЕС” ООД - гр. Ивайловград, да постави обозначителни 

табели, указващи ограничението и забраната за достъп, съгласно изискванията на чл. 69а, 

ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) и чл. 109а от Правилника за прилагане 

на ЗЛОД (ППЗЛОД). 

4. Достъпът, престоят и преминаването в посочените райони по т. 1 от настоящата 

заповед се разрешава на служители на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Регионална 

дирекция по горите (РДГ) – Кърджали, ЮИДП гр. Сливен, ТП „ДГС-Ивайловград“, 

Регионална инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково, Районно 

управление (РУ) – Ивайловград, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – 

Хасково, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението (РД „ПБЗН“) 

– Хасково, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението (РС „ПБЗН“) – 

Ивайловград, „ИВА-ЛЕС” ООД - гр.Ивайловград, по повод изпълнение на служебните им 

задължения, както и на лицата пряко свързани с претърсването и прилагането на мерките 

за ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете, при спазване на мерките за 

биосигурност. 

5. В териториите по т. 1 от настоящата заповед могат да се извършват неотложни 

дейности от лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за 

предотвратяване и ликвидиране на болестта, по ред и условия, определени от областната 

епизоотична комисия и съгласно определените от Българска агенция по безопасност на 

храните мерки за биосигурност, под контрол на ТП „ДГС-Ивайловград“. В срок до 

01.08.2020 г. ТП „ДГС-Ивайловград“ да предприемат съответните действия по извозване 

на добитата дървесина от временен склад при спазването на строги мерки за биосигурност. 

Мотиви: Запазване наложените добри практики за предотвратяване и ограничаване 

разпространението на Африканската чума по свинете - особено опасна заразна болест по 

чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в интерес на 

здравето и безопасността на гражданите, налагат издаването на настоящата заповед. 

Настоящата заповед  да се публикува на интернет страницата на ИАГ и РДГ – 

Кърджали, да се връчи на ЮИДП гр. Сливен, ТП „ДГС-Ивайловград“, РИОСВ – Хасково, 

РУ – Ивайловград, ОДБХ – Хасково, РД „ПБЗН“ – Хасково, РС „ПБЗН“ - Ивайловград, 

Община Ивайловград и Областна администрация – Хасково и да се сведе до знанието на 

лицата, стопанисващи дивеча. 

Заповедта да се постави на информационното табло на РДГ – Кърджали, ТП „ДГС-

Ивайловград“, Община Ивайловград и Областна администрация – Хасково.  

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 34, ал. 4 от Административно 

процесионален кодекс (АПК) с цел защита на обществен интерес, в частност предприемане 

на спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на 

Африканската чума по свинете. 



На основание чл. 69а, ал. 2 от ЗЛОД допускам предварително изпълнение на 

заповедта, поради неотложност на мерките, с оглед предотвратяване и ограничаване на 

разпространението  на Африканска чума по свинете. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването 

й чрез директора на РДГ - Кърджали пред по – горестоящия административен орган или по 

съдебен ред пред съответния Административен съд в същия срок. 

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Антоанета Стоянова - 

заместник директор на РДГ – Кърджали. 

 

21.7.2020 г.

X инж.Юлиян Кехайов

ИНЖ. ЮЛИЯН  КЕХАЙОВ

ДИРЕКТОР  РДГ КЪРДЖАЛИ

Подписано от: YULIYAN STOYANOV KEHAYOV  
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