Приложение № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ПРИ ПАША НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В
НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“

от …………………………………………………....................................................................................................
(трите имена на лицето)
Декларирам, че съм запознат и ще осигуря спазването на следните правила по времето на престоя на
домашните ми животни съгласно посочените изисквания:
1. Да уведомявам 2 дни предварително главните инспектори на съответните паркови участъци за датите, за които
планувам стадото да бъде изведено и/или свалено на/от паша в определеното пасище по заповед №………………
на територията на НП „Рила“;
2. Да предоставя Пътен лист за транспортиране на селскостопанските животни, издаден от ветеринарния лекар на
съответния участък, придружен от списък с номерата на ушните марки и чиповете на животните;
3. Да не допускам:
3.1. пашата на животните извън посочения в разрешителното район;
3.2. паша на домашни животни до вододайни зони съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г.
за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди;
3.3. по-голям или по-малък брой животни от посочения в разрешителното;
3.4. оставянето на пашуващите животни без надзор;
3.5. нощна паша на животните;
3.6. паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;
3.7. образуването на локални сметища и загробването на отпадъци на територията на парка;
3.8. използването на оборудване и материали, способни да предизвикат пожар – сигнални и др. ракети,
димки, пиратки и др.;
3.9. опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по високопланинските пасища, горските
ливади и поляни;
3.10. внасянето на ловно оръжие в защитената територия;
3.11. използването на отровни примамки, примки или капани;
3.12. внасянето на територията на парка на взривни и химически, упойващи, разяждащи, задушливи
вещества, металотърсачи;
3.13. престоя и движението на стадото на разстояние под 100 м от туристическите маршрути;
3.14. кучета без надзор и без спъвачки.
4. Извършените от мен изграждане на пастирски и/или животновъдни заслони да бъдат съгласувани с Дирекция
„Национален парк Рила“;
5. Уведомяват незабавно главните инспектори по паркови участъци, както и ветеринарния лекар, който обслужва
животновъдния обект, за промени в здравословното състояние на животните, за умрели животни;
6. Да правя солища само при местата за нощувка, като използвам предварително подготвени дървени корита (улуци)
или скални основи.
7. Да не разпръсквам битови отпадъци из пасището и да осигуря изнасянето на битовите отпадъци извън парка.
8. При необходимост от ползване на МПС за достъп до пасищния район, да подам Заявление за издаване на
разрешително за движение и престой на МПС в НП „Рила“.
9. Да сигнализирам незабавно при пожар на следните телефони: 112 или на телефон 0884 111 400;
10. Да сигнализирам незабавно при установяване на изстрели, движение на хора с оръжие, иманярство и др. на
следните телефони: 0884111400, 0884 111 410; 0884 111 407.
11. Работните (овчарските) кучета, съпровождащи стадата, да бъдат максимум 3/три/ и със спъвачки.
12. Да поддържам в добро санитарно хигиенно състояние наличните инфраструктурни обекти - пастирски и
животновъдни заслони, чешми, корита и др. В края на сезона да оставя посочените обекти без материални повреди.
13. Да спазвам Условия за опазване и поддържане на пасищата в Национален парк „Рила“.
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Настоящата Декларация подписах в 2 екземпляра, като оригиналът приложих към разрешително за паша, а вторият
екземпляр е за мен,
Дата………..............

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

