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З А П О В Е Д 

 
№ РД -09-744 

 
21.05.2019 г., гр. Пловдив 

 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с изпълнение препоръките за успешно изпълнение на „Проект LIFE 13 
NAT/BG/000801 „Крайречни гори“ на обект по програма LIFE на Европейския съюз на Община 
„Марица“-област Пловдив, собственик на имоти №№ 47086.65.1 и № 47086.65.2– ЧОС по 
ККиКР на с. Маноле и извършено залесяване с естествено срещащи се дървесни видове 

                                                 
Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Забранявам пашата в горските територии – общинска собственост по ККиКР на с. 
Маноле, Община „Марица“, представляващи 128 дка от поземлени имоти с номера 47086.65.1 и 
№ 47086.65.2 и попадащи в подотдели 160 „в“; 160 „2“; 161 „д“ и 161 „е“. 

ІІ. Забранявам преминаването през горските територии – общинска собственост по 
ККиКР на с. Маноле, Община „Марица“, представляващи 128 дка от поземлени имоти с номера 
47086.65.1 И № 47086.65.2 и попадащи в подотдели 160 „в“; 160 „2“; 161 „д“ и 161 „е“. 

ІІІ.  Възлагам на Кмета на с. Маноле, Община „Марица“-област Пловдив: 
1. Поставяне на предупредителни табели срещу пашуване и пожари в горните имоти; 
2. Поддържането на предпазна минерализована ивица през следващите 2 години (2019-2020 

г.), като поне 2 пъти през пожароопасния сезон се изпълнява това мероприятие за опазване на 
новосъздадената култура с площ от 128 дка от пожари. 

ІV. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кмета на с. Маноле,  
Община „Марица“. 

V. При установяване на нарушения по прилагането на настоящата заповед да се съставят 
актове за установяване на административни нарушения. 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение. 
 
 

ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община „Марица” 
 
 
Съгласувал: 
Десислава Клинканова, Директор д-я ОС 
 
 
Съгласувал: 
Велислава Йоргова, Ст. юрисконсулт  

 
 

Изготвил:  
Таня Стайковска, Ст. експерт ОС 
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