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На основание чл.146, ал.1, т.1 от Закона за горите, във връзка с чл. 69а от Закона 
за лова и опазване на дивеча, по заявление с вх. №  3882/04.12.2015г. от „Каро Трейдинг“ 
О О Д - концесионер на дивечовъден участък „Дяк“, попадащ в общиска горска територия 
собственост на Общ ина Сапарева баня и положителни становища от Директора на ОП 
„Общинско лесничейство“ гр. Сапарева баня и Директора на ТП ДГС Дупница.

О Г Р А Н И Ч А В А М

Временно до 15.03.2016г. достъпа до района на дивечовъден участък „Дяк“. 
Ограничението се отнася за достъпа, преминаването и престоя на МПС, АТВ и моторни 
шейни, с цел опазване и защита на горските територии и дивеча, както следва:

Подотдели:
от отдел 44 до отдел 68 
от отдел 79 до отдел 84 
от отдел 97 до отдел 102 
отдел 104

В граници по теренни форми и местности:
начална точка на север: м.Езерището, м.Ш опско дере, м.Обесен камък, 
м.Ганчо, м.Владко, Точиларска река;
изток: Сапаревски пункт, Равна река, Червенобрежки пункт, Равна река, 
м.Ж ижницата, м.Връшника;
юг: м.Попов чукар, м.Дупнила, м.Сикирица, м.М анговец, м.Преслап,
м.Сапаревска вода, Водохващане деривация Джерман, м.Войнишка колиба, 
м.Ивиците, НП Рила, м.Тотуньо;
запад: м. Кюмурджийска пътека, м.Карова чешма, м.Човешка глава, 
р.Джерман, (Езерището).



Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РДГ -  
Кюстендил и да се изпрати до ТП ДГС Дупница и Община Сапарева баня.

Заповедта влиза в сила веднага след публикуването и на интернет страницата на 
РДГ -  Кюстендил.

В седем дневен срок от получаване на Заповедта фирмата концесионер се 
задължава да постави обозначителни табели съобразени с изискванията на ППЗЛОД и 5 
броя ограничителни бариери на горски пътища в подотдели 63“г“, 104“8", 5 Г ‘к“, 66*‘в", 
56“д“ по ЛУП от 2007г. на ТП ДГС Дупница.

В тридневен срок, считано от 15.03.2016г. фирмата концесионер се задължава да 
премахне всички обозначителни табели и бариери на горски пътища в подотдели 63“г“, 
104“8“, 51“к“, 66“в“, 56“д“ .

Достъпът, престоят и преминаването в посечените райони се разрешава на 
служителите на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури и други структури 
във връзка с изпълнение на служебните им задължения, както и на собственици на горски 
територии до имотите им.

Заповедта подлежи на обжалване чрез Директора на РДГ Кюстендил пред по -  
горестоящия административен орган -  ИАГ София в четиринадесет дневен срок от деня на 
публичното и оповестяване и по съдебен ред пред Административен съд -  Кюстендил по 
реда на АПК в същия срок.
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