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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СЛИВЕН 

 
 

 8800 гр. Сливен, ул. ”Орешака” №15а;044/622945; факс:044/622922; e-mail: rugsliven@iag.bg 

 

ЗАПОВЕД 

X РД10-261 - 04.11.2021

номер на Заповед

Подписано от: Monika Plamenova Kostadinova
 

На основание чл. 69а, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча 

 

 

                                                         НАРЕЖДАМ: 
 

1. Ограничава се достъпът до горска територия в обхвата на ТП „ДГС Стара 

река”, с. Стара река, както следва: 

1.1.  Горски път „Чуките” – от с. Стара река до местност „Чуките”, 

преминаващ през землището на с. Стара река през отдели 10, 11, 21; 

1.2.  Горски път „Хармана”, преминаващ през отдели 31, 33, 34, 37 – 40, 24, 25, 

27, 29 в землището на с. Стара река; 

1.3.  Горски път „Домуз дам”, преминаващ през отдели 47, 52 в землищата на 

с. Божевци и  с. Стара река; 

1.4.  Горски път „Иван чеир”, преминаващ през отдели 46, 47 в землището на 

с. Стара река; 

1.5.  Горски път „Брадата на мотора”, преминаващ през отдел 37 в землището 

на с. Стара река; 

1.6.  Горски път „Сливата”, преминаващ през отдели 39, 49 в землището на с. 

Стара река; 

2. Ограничението се изразява в недопускане на движение на пътни превозни 

средства в тъмната част от денонощието, съгласно часовите параметри, определени с 

пар. 1, т. 55 от ДР на Закона за горите и не се отнася за ППС, извършващи движение 

във връзка с осъществяване на дейности в горската територия съгласно Закона за 

горите. 
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3. Срок на ограничението: 2 (два) месеца. 

4. Лицето, стопанисващо дивеча, „Ловтур” ЕООД ЕИК 206207132, следва да 

постави обозначителни табели при подходите от главните пътни артерии и в началото 

на горските пътища, които съдържат информация съгласно изискванията на 

Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. 

 

Мотиви: Съгласно писмо от „Ловтур” ЕООД, стопанисващо дивеча, заведено в 

ТП „ДГС Стара река”, с. Стара река с рег. № ЛС 22-18/27.08.2021 г., препратено в 

Регионална дирекция по горите Сливен с писмо, входирано с рег. № РДГ 12-

7173/01.11.2021 г., се иска временно ограничаване на достъпа до ДУ „Стара река” с цел 

опазване и защита на дивеча и ловностопанските съоръжения. В тази връзка е 

проведено обществено обсъждане, за което е изготвен протокол от 02.09.2021 г. и е 

получено съгласувателно писмо от лицето, на което е предоставено управлението на 

територията, ТП „ДГС Стара река”, с. Стара река, заведено с рег. № РДГ 12-

5896/08.09.2021 г. Необходимостта от опазване на посочените биотехнически 

съоръжения, попадащи в териториалния обхват на дейност на РДГ Сливен, обуславя 

изпълнението на правомощията на директора по издаване на заповед за ограничаване 

на достъпа. 

  

Настоящата заповед следва да се оповести публично по реда на чл. 69а от ЗЛОД 

и подлежи на незабавно изпълнение. 

Контрола по изпълнението и възлагам на директора на ТП „ДГС Стара река”, с. 

Стара река. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК чрез директора на РДГ Сливен 

пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите в 14-дневен срок от 

съобщаването и по съдебен ред пред Административен съд Сливен в същия срок. 

X инж. Къньо Стоянов

инж.Георги Дончев

Директор РДГ Сливен

Подписано от: Kanyo Stoyanov Stoyanov  

ВК/ДАПФР 


