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ЗАПОВЕД
№ 65
Гр. Брезово: 02.02. 2018 г.
На основание чл. 125 от Закона за горите и във връзка с постъпило предложение от „ДЛС
Тракия” ТП с изх.№ 429 от 31.01.2018 год.
Н А Р Е Ж Д А М:
През 2018 г. забранявам пашата на селскостопански животни в горските територии в
община Брезово, в които са изведени възобновителни сечи и е започнало или е възможно
естественото им възобновяване по семенен или издънков начин; в горските култури и младите
насаждения от семенен и издънков произход докато достигнат височина 3 м.; в поройните и
ерозирани горски територии; в семенните бази; пашата без пастир, както и нощната паша, по
землища, както следва:
І. Държавни горски територии
1. С. Пъдарско-северна част на м. ”Бейкория”: подотдели 1”а”, „в”, „п”, „х”.
2. С. Стрелци-местност “Узунови кории”/около микроязовира/: 2 „е”, ”ж”, 3 „г”, ”з”, ”е1”, ”ж1”,
”р”, 4 „в”, 4”с”, 196 „а”, „п”.
3. С. Върбен-м. „Бакаджик”, подотдел 198”г”, над м. ”Стефанов камък”-33”е”,6 ”о” до черният
път за с.Сърнегор.
4. С. Сърнегор-„Рафиново дере”, подотдел 8”т”, южно от селото подотдел 8”ж”, по черния път
за с. Върбен, подотдели 7”б” и 7”м1”, под м. ”Крушево усое”, подотдел 12”б”, м. ”Червенаците”,
подотдел 11”а” и 11”б”.
5. С. Свежен-м. ”Пладнището”/около язовира за питейна вода/, южно от манастира
“Св.Богородица”, подотдели 48 „б”, 49 „г”, 50 „г”, „б”, 52 „е”, 53”а”, “з”, 54 “а”, “г”, под м.
”Крушево”, подотдели 56 „б”, 57”д”, 58”б”, “г”, м. “Баба Руска”, подотдели 63”а”, ”н”, ”п”, 64 ”в”,
“д”, “ж”, 66 „а”, „в”, 68 цял около м.”Розоварната”, м. ”Хайдутина”- 87 „а”, 88”а””г”, 90 „е”,”л”
”н”, „п”,92”в” по линията на ел.трасето “Бабек-Свежен”-121 ”д”, 122 „п”, 127 „а”,масива източно
от яз.Свежен:124, 125, 126 цели отдели.
6. С. Розовец- м.”Копилещница”: отдели 135”г”и”д”, 136, под връх”Братан”, отдели 139”а”, 144,
145, 146”, 147, намиращи се в м. ”Росарито” и м.”Кладьов рът”/около пътя за х.”Братан”/, над м.
”Шипковица” подотдели 151, 152 , 154”в” над м. ”Ливадито”, 155, 156 , 157, 158, 159- цели отдели,
м.”Копаната могила”- 204 „б1”.
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7. С. Зелениково-м. ”Стража”, подотдел 176”ж”, м. ”Манастира”, подотдели 165”г”, ”д”,
”е”,около язовира по пътя за с. Чехларе: 175 „е”, „ж”, „к”, над м. „Бейска кория”: 107”г”, ”д”, “е”,
м. ”Салкини ниви”, подотдели 187”б”, ”д”, “е”, “ж”, по поречието на р. „Розовецка”, подотдели
210”а”, ”о”, “р”, м. „Куза”: 183 „ж”, „з”, м. „Барамлийца”: 185 „б”, „в”, „г”, „ф”, „х”, „ш”, 178 „а”,
„ж” и „м” източно и северно от м.”Копана могила”
8. С. Чехларе-м. ”Гърлото” подотдел 170”б”,, м.”Кориите”174 „щ”, защитена зона “Омуровска
река”-173 „с”, защитена местност “Сечената кория” северно от селото-172 „и”, на границата с ДГС
Чирпан: 209 „а”, „г”.
9. Гр. Брезово-северната, ниска част на м. ”Аит-тепе”-покрай язовира 190 отдел, тополовите
култури покрай река “Розовецка”: 191 отдел.
10. С. Златосел-м. ”Арман кория”, подотдели 38”м”, ”и”, ”р”, ”ф”, ”щ”, над военното поделение–
подотдел 39”г”, под хижа “Дондуково”- подотдели 98”а”, 99”м”, ”н”, м. ”Юрушки колиби”подотдели 40”е”,”л”, покрай шосето за язовир “Дондуково”- подотдели 99”л”, 100”г”.
11. С. Бабек- около язовира над селото, който се ползва и за питейна вода: 115 до 120 отдели.
12. В горите на селата Отец Кирилово, Дрангово/без 213”м1”- до шосето за гр.Брезово/, Чоба,
Тюркмен, Борец, където държавните гори са маломерни, няма забрана за пашуване, доколкото
съседните горски територии са разрешени/или забранени/ за паша.
ІІ. Общински горски територии
1. С. Чехларе – „Страшния дол”, подотдел 209”д”.
174”у”, 171”а” и ”о”, 172”л”, 174”л”, 172”к”, „с” и „у”, 173”б” и „в”, 174”к”
2. С. Дрангово – м. „Кольови брести”, подотдел 213”л1”, 213 „л1”, „р1”, „н1”, „т1”, „ф1”, „ч1”,
„щ1”, „я1”, „б2”, „д2”, „е2”.
3. С. Розовец – м. „Бачурското” във водохващането на р. „Радина”, подотдел 137”и”; 137 „б”, 138
„е”, 207 „а”, „ж”, 202”а” и „б”, 202”г” и „ж”, 204 „у” и „х”, 206 „в” и „ж”
4. С. Златосел – м. „Бейската кория”, подотдел 100”р”, 100”в”, 38”ж” и „ш”.
5. С. Чоба – м. „Червените могили”, подотдел 193”т”, 194 „а”; 219 „ц”; м. „Пазареолу” – подотдел
220 „ж”
6. С. Сърнегор – над микроязовира в южния край на селото, подотдел 22”и”.
7. с. Стрелци – м. „Пандурските корий” - подотдел 196 „л”, 106 „л2”; 197 „б”, „в”.
8. с. Пъдарско – м. „Чаир дере” - подотдел 195 „л”
9. с. Борец – м „Стайково дере” – подотдел 214 „г1”,”у”,”х”
10. с. Зелениково – 213 „м”, „т”.
11. с. Върбен – 198 „ф”, 23”м”, ”н”, ”п”, ”с”, ”в1”, 24”е”, ”в1”, ”б1”, ”г1”и 7 ”р1”, 3”щ” и 6 ”т”
12. с.Отец Кирилово - подотдел 214 „с”,”ф” и ”п”
13.с.Свежен – отдел 123”к” и „м”43 „с”
14.Брезово – отдел 190 „ж” и „е1”
Настоящата заповед да се постави на таблото за обяви в общината, да се публикува на
интернет страницата и изпрати до РДГ Пловдив с копие до „ДЛС Тракия” ТП и РИОСВ Пловдив.

инж. РАДНЬО МАНОЛОВ /п/
Кмет на Община Брезово
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