Приложение №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПАША НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“

на основание чл.50, т.5 от Закона за защитените територии
от ……………………………………………….............................................................................................
(Име, фамилия, № на разрешително)
С подписа си декларирам, че: съм запознат с долуцитираните норми и режими, валидни на
територията на Национален парк „Пирин”, въведени със Закона за защитените територии,
Плана за управление на НП ”Пирин” и Заповедта за неговото обявяване, също и с
изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните лица и
условията, посочени в разрешителното за паша и се задължавам да ги спазвам.
Декларирам, че ще осигуря спазването на следните правила по времето на престоя на
домашните ми животни, съгласно посочените изисквания:
1. Да не допускам:
- паша на домашни животни без издадено от Дирекция „Национален парк Пирин” писмено
разрешително за паша, както и паша на различни по вид и повече на брой животни от посочените
в разрешителното за паша;
- паша на домашни животни с ушни марки, различни от описаните във ветеринарномедицинското свидетелство за качване, както и паша на неидентифицирани селскостопански
животни (без съответните ушни марки или инжектируем транспондер)
- паша на добитък извън определените за това места;
-нощна паша;
-паша без пастир;
-палене на огън извън определените за това места, описани в разрешителното за паша;
-паша на добитък в близост до 100 м до туристическите пътеки;
-овчарски кучетата без спъвачки;
-изсичане на дървесна, храстова и полухрастова растителност без съгласуване по реда на Закона
за защитените територии (ЗЗТ);
-нарушения на други ограничения съгласно ЗЗТ и Плана за управление на Национален парк
„Пирин“;
2. Да спазвам следните правила за пожаробезопасност:
- Да не се пали огън извън определените за това места;
- Да не се хвърлят незагасени цигари и кибритени клечки в изсъхнали треви и шуми в гората и
около нея;
- Да не се пали огън във ветровито време;
- Да не се позволява на деца да играят с огнеизточници в гората и около нея;
- Да не се опожаряват храсталаци и треви в гората и стърнища в близост до нея;
- При възникнал пожар в гората незабавно да се сигнализира на тел. 112 и да се започне гасенето
с подръчни материали;
3. Да предоставям Пътен лист за транспортиране на животните, издадено от ветеринарен лекар,
придружен от списък с номерата на ушните марки и чиповете на животните;
4. Да уведомявам предварително главните инспектори на съответните паркови участъци за датите,
за които планувам стадото да бъде изведено и/или свалено на/ от паша в определеното ми пасище;
5. Да информирам незабавно служителите на Дирекция „Национален парк Пирин” при планови
проверки на терен от служители на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Декларирам, че съм запознат с горните изисквания и при неспазването им нося
административно-наказателна отговорност.
Настоящата Декларация подписах в два екземпляра, като един екземпляр приложих към
разрешително за паша, а вторият екземпляр е за мен.

Дата………..............

Декларатор ..............................

