РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№РкД-20-124
Добрич 30.06.2015 год.
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за администрацията и
във връзка с повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и
горите, с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на
вредните последствия и щетите от тях,

НАРЕЖДАМ:
I. KMETOBETE НА ОБЩИНИ:
1. Да набележат конкретни мерки за предотвратяване на селскостопански и горски
пожари и съвместно с кметовете на населените места организират тяхното практическо
изпълнение.
2. Да организират провеждането на необходимата противопожарна агитационноразяснителна дейност сред населението, с цел повишаване готовността му за
предотвратяване и гасене на евентуално възникнали пожари на територията на
съответните общини.
3. Да създадат необходимата организация за денонощно дежурство на телефонните
постове в общините и кметствата за пожароопасния сезон (15.04.2015 г. до 31.10.2015 г.)
от кметовете по места.
4. Да създадат организация за координиране действията между общината,
Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства, военни поделения и
териториалните подразделения на „Пожарна безопасност и защита на населението”
Добрич за ликвидиране на възникнали пожари.
II. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И КМЕТОВЕТЕ НА
НАСЕЛЕНИ МЕСТА:
1. Областна дирекция „Земеделие” да определи етапа на „Восъчна зрялост” на
житните култури и уведоми своевременно кметовете на общини, Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението” (РД ПБЗН) и Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” (РС ПБЗН).
2. Кметовете на общини да обявят със заповед настъпването на „Восъчна зрялост”
и определят мерките за пожарна безопасност.
3. Кметовете да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени
единици и населението с изискванията на настоящата Заповед и създадат организация за
изпълнението й.
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4. Кметовете да сформират гасачески групи към кметствата и създадат организация
за тяхното използване при гасене на горски и полски пожари.
5. При аварии, ремонт или спиране на водозахранването на населените места и
обекти, в близост до горски масиви, кметовете своевременно да се информира найблизката Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.
IIІ. РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ,
ФИРМИ, ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ:
1. Организират и изпълняват изискванията на от Наредба №8121з-968 от 10
декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи;
2. Да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката и
провеждането на кампанията по прибирането на реколтата.
3. Да определят със заповед отговорници по опазване на посевите, зърното и
фуражите.
4. Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и
оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини.
5. Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на
селскостопанските машини, складове за зърно, зърносушилни и фуражни площадки.
6. Да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и
противопожарно състояние на машините и съоръженията.
7. Преди започване на жътвата:
- да уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи
над 100 дка;
- да подават по реда на чл. 29 от Административно процесуалния кодекс искане в
РСПБЗН за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника;
писмената форма на искането е съгласно приложение №1 от Наредба №8121з-968 от 10
декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи;
- да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци не повече от 1000 дка с 10 м
противозащитна ивица или за ежедневна работа с 6 м противозащитна ивица..
Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и
заораване на ивица.
- да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина не по-малко от 6 метра
покрай горските насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, около дерета,
стълбове, мачтови трафопостове и др. съоръжения на въздушните електропроводи, а тези
покрай оградите на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения
на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и др.
обекти най-малко – 10 метра.
8. Да организират или определят лице за провеждането на инструктажи за
пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията, като физическа охрана и
наблюдение на посевите и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и
подписва протокол.
9. Да осигурят ограждане на фуражните площадки и на сеновалите, изораване на
ивица с ширина най-малко 5 метра от външната или вътрешна стена на оградата.
10. Да осигурят земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими
течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно
приложение №2 от Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
11. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана
на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за
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минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ,
бр. 3 от 2009 г.).
12. Ръководствата на фирми, земеделските кооперации и други се задължават да
предоставят наличната си техника, необходима при извършване на пожарогасителна
дейност, при поискване от органите на ПБЗН, съгласно Закона на МВР.
ІV. РЪКОВОДСТВАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ГОРИТЕ,
ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТОПАНСТВА (ДГС), ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ
СТОПАНСТВА (ДЛС) И „ДОБРУДЖАНСКА ГОРА” АД:
1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия по опазване на горския
фонд от пожари.
2. Да възстановят съществуващите минерализовани ивици и съгласно утвърдения
годишен план изпълнят нови.
3. Да сформират гасачески групи от горски служители и работници, оборудвани с
технически и транспортни средства.
4. Регионална дирекция по горите (РДГ) да създаде организация за извършване на
съвместни проверки със Районните служби на ПБЗН по
състоянието
на
противопожарните пътища, водоизточници и условия за успешно пожарогасене в горския
фонд.
5. Ръководствата на РДГ и РС ПБЗН да организират разяснителна кампания в
средствата за масова информация във връзка с пожароопасния сезон, за опазване на
горите от пожари.
6. Ръководствата на РДГ, Служба „Подвижна охрана” и РС ПБЗН да организират
извършване на контролни проверки в горите по време на активния туристически сезон.
7. Изгарянето на отпадъци от първичната обработка на дървесината се забранява по
време на пожароопасния сезон в горите.
8. По време на обявения пожароопасен сезон ДГС и ДЛС да осигурят постоянни
пожаронаблюдатели с необходимите средства за оповестяване.
КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И РЪКОВОДСТВАТА НА
РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ГОРИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ
СТОПАНСТВА И ДЪРЖАВНИТЕ ЛОВНИ СТОПАНСТВА ДА ОРГАНИЗИРАТ
ДЕНОНОЩНО ДЕЖУРСТВО И НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАГАСЕНИТЕ ПОЖАРИ С
ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ.
V. РЪКОВОДСТВАТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. Да извършат проверка на техническото състояние на електропроводите
пресичащи житни и горски масиви и провеса на проводниците.
2. Да прочистят трасетата на линиите и охранителните зони пресичащи горски
масиви от храсти, изсъхнала трева и вършина.
VI. РЪКОВОДСТВАТА НА Ж.П. И ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯ:
1. Да почистят сервитутните ивици покрай ж.п. линиите и пътищата от тревната
растителност.
2. Да извършат обучение и инструктаж на работниците и служителите работещи
покрай ж.п. и пътните артерии, за недопускане на пожари.
VІІ. ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛЗВАЩИ ГОРСКИ ФОНД ЗА
СТОПАНСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. Просеките и обектите в горите, експлоатирани от фирми и ведомства да бъдат
пожарообезопасени от експлоатиращите ги.
VІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Кметовете на общини да проведат до 10.07.2015 г. заседания с участието на всички
ангажирани длъжностни лица, свързани с пожарната безопасност (ПБ), на които да разгледат
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въпросите по осигуряване на ПБ в общините и набележат конкретни мерки за недопускане
на полски и горски пожари.
2. Забранява се изгарянето на стърнища, слама, суха трева по слоговете, край
пътните ивици и др. площи , съгласно чл. 6 ал. 1 т. 2 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за опазване на земеделските земи обн. в ДВ бр. 14/2000 г. и чл. 12 от Наредба
№I-1053/19.04.2011 г. за правила и нормите за пожарната безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи.
3. Забранява се паленето на огън и извършване на огневи работи в горите на
разстояние 100 м. най-малко от тях, освен на определените за целта места от Държавните
горски стопанства, Държавните ловни стопанства и териториалните служби за ПБЗН,
обозначени със специални знаци.
4. Забранявам устройването на лагери и къмпинги в горите, с изключение на
разрешените от Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства и
териториалните подразделения на ПБЗН.
Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от
органите на Териториалните служби за ПБЗН, а по отношение на опазване на горите от
пожари за площи в съседство с горски фонд и от ДГС и ДЛС по места.
Наказателните постановления се издават от кметовете на съответните общини, в
които е извършено нарушението.
Кметовете на общини да сведат до знанието на всички имащи касателство по
въпросите упоменати в настоящата заповед и задължително да осъществят контрол по
изпълнение й.

Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА
Областен управител на област Добрич
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