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З А П О В Е Д 
 

№ РД-09-429 

 

гр. Мъглиж 10.10.2019 год. 
 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 13 от Наредбата за отглеждането на 

животни на територията на Oбщина Мъглиж и чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредбата за опазване на 

обществения ред, безопасността на движението, спокойствието и сигурността на гражданите на 

Oбщина Мъглиж, 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: 

 

Следния маршрут за движение на селскостопански животни и сборни стада (овце, кози, 

крави и др.)  в град Мъглиж: 

1. За животновъдни обекти в бившия Стопански двор (западно от ул. „Гео Милев”) - по 

поречието на река Селченска, преминават под моста и се насочват на юг към пасищата по 

поречието на реката. 

2. За животновъдни обекти в североизточната част на гр. Мъглиж -  на изток към 

пасищата, разположени северно от пътя за с. Дъбоово, без да го пресичат и на юг през 

селскостопанския надлез към пасищата, разположени в тази част на землището (източно от 

ромската махала).  

 

З А Б Р А Н Я В А М :  

 

1.  Преминаването и безстопанственото движение на селскостопански животни, на сборни 

стада (овце, кози, крави и др.) и коне през централната част на селото, главни пътища и 

строителни граници на населеното място; 

2. Влизането, преминаването или пускането на селскостопански животни в земеделски земи 

с посеви, трайни или цветни насаждения, освен при учредено право на преминаване. 
 

За неспазване на заповедта, на нарушителите да бъдат съставяни актове за 

административни нарушения от длъжностно лице при Общинска администрация Мъглиж и/или 

служители на УП – Мъглиж, съгласно наредбите на Община Мъглиж. 
 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

Маршрутите са указани по схема, неразделна част от настоящата Заповед. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на мл. експерт „Еколог”. 

 

 

 

Д-Р ДУШО ГАВАЗОВ /п.п./ 

За Кмет на Община Мъглиж 

/съгл. Заповед № РД -09-390/19.09.2019 г/ 
 

 


