РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Национален парк Рила”

ЗАПОВЕД № РД – 7
Благоевград, 04.02.2019 година
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 и чл. 50, т. 5 от Закона за защитените
територии, чл. 7, ал. 1, т. т. 5 и 7 от Правилника за устройството и дейността на Дирекциите
на националните паркове и чл. 5, т. 2 буква “б” и чл. 7, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от
Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане
и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите,
земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост,
О Т К Р И В А М :
производството по издаване на Общ административен акт, а именно: Проект на Годишен
план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален
парк „Рила“ през 2019 г. (Плана) – Приложение № 1, поради следните съображения:
 Издаването на Плана се налага с цел създаване на предпоставки за развитието на
екологосъобразен поминък на населението, чрез успешни практики за паша на
селскостопански животни и сенокос, 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 проекта на Плана 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.
 Проектът на Плана е съобразен с оценката на състоянието на пасищния ресурс,
ползван през 2018 г.
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Форма на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на
Плана – писмени предложения и възражения.
2. Срок до 06.03.2019 г. вкл. за подаване в Д „НП Рила“ на писмени предложения и
възражения от заинтересованите лица.
Н А Р Е Ж Д А М :
Проектът на Плана да се оповести публично чрез:


публикуване на интернет страницата на Д „НП Рила“ на настоящата заповед и
проекта на Плана;
2700 Благоевград, ул. „Бистрица” № 12 В, П.К. 56
Тел: (+359 73) 880 537, Факс: (+359 73) 881 023
e-mail: office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg

 поставяне на настоящата заповед и проекта на Плана на видни места в Централен
офис на Д „НП Рила“ в Благоевград и в офисите по Паркови участъци (ПУ) - ПУ Белица, ПУ
Якоруда, ПУ Белово, ПУ Костенец, ПУ Боровец, ПУ Бели Искър, ПУ Говедарци и ПУ
Дупница.
Настоящата заповед да се сведе до знанието и за изпълнение от служителите при
Дирекция „КО“ и експерт „Фауна“, а контролът по заповедта възлагам на Директор на
Дирекция “БППП” и Директор на Дирекция “КО”.

/КРАСИМИР АНДОНОВ/
Директор на Дирекция „НП Рила“

Изготвил:
………………………….
/мл. експерт „Фауна”/
Съгласували:
.........................................
/Д-р Д-я „АФПД”/
.........................................
/Д-р Д-я „КО”/

