ЗАПОВЕД
№ РД - 4
гр. Банско, 17.01.2019 г.
На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във
връзка с чл. 66, ал. 2, чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал 2 от АПК
О Т К Р И В А М :
производството по издаване на общ административен акт, а именно: Проект на План за
паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин“ за 2019 г.
(Приложение № 1) в едно с Проект на Инструкция за реда и начина на подаване на
заявления и издаване на разрешителни за паша на домашни животни и ползване на
сено на територията на НП „Пирин” за 2019 г., поради следните съображения:
• Издаването на План и Инструкция за паша и ползване на сено се налага с цел
създаване на предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението чрез
успешни практики за паша на селскостопански животни, с които да се опазват, поддържат и
регулират природните местообитания във високопланинската част на Парка в съответствие
с предвидените в чл. 18, ал. 2, т. 4 от Закона за защитените територии цели за управление.
• Съдържанието на проектите на Плана и Инструкция за паша цели оптимално
регулиране на процеса на разпределение на пасищния ресурс, отчитайки интересите както
на традиционните ползватели, така и на нови кандидати за ползване на пасища в
Националния парк.
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Форма на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на
План и Инструкция за паша – писмени предложения и възражения;
2. Срок до 17.02.2019г. вкл. за подаване в Дирекция „Национален парк Пирин” на
писмени предложения и възражения от заинтересованите лица.
Н А Р Е Ж Д А М :
проектът на Плана за паша и ползване на сено да се оповести публично чрез:
•

публикуване на интернет страницата на Дирекция „Национален парк Пирин” на
настоящата заповед и проекта на Плана за паша и ползване на сено;

•

поставяне на настоящата заповед и проекта на Плана за паша и ползване на сено на
видни места в Централния офис на Дирекция „Национален парк Пирин” в гр. Банско
и в офисите на Паркови участъци „Вихрен“ – гр. Банско, „Безбог“ – гр. Добринище,
„Синаница“ – гр. Кресна, „Каменица“ – гр. Сандански.

Копие от настоящата заповед да се връчи на главните инспектори на паркови участъци,
на инж. Мартин Лазаров - Директор на Дирекция „Контрол и охрана” и на Павлина
Доневичина - главен експерт „Флора“ към Дирекция „БППП“ за сведение и изпълнение.
Контрола по настоящата заповед възлагам на Директора на Дирекция „Контрол и
охрана” - инж. Мартин Лазаров.

РОСЕН БАНЕНСКИ
Директор Дирекция „Национален парк Пирин”

