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ЗАПОВЕД 
 

№ РД - 072 
 

гр.Алфатар, 05.03.2013г. 

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при 

бедствия, чл.142, ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл.15, ал.1 от Наредба № 

8/11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и чл.5 от 

Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на община 

Алфатар, приета с Решение № 43 на ОбС по протокол № 7 от 9.03.2012г.  
 

ЗАПОВЯДВАМ:   

1.ЗАБРАНЯВАМ ПАЛЕНЕТО НА СУХА РАСТИТЕЛНОСТ В ГОРСКИЯ ФОНД, 

ПАСИЩА, СЛОГОВЕ, СЕРВИТУТНИ ИВИЦИ И В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ОБЩИНАТА. 
 

2.Да се предприемат необходимите мерки за елиминиране на 

нерегламентираните сметища и заораване на минерализовани ивици около 

действащите такива.  

 Срок: 27.03.2013г. 

 Отг.: Кметове и кметски наместници 

за гр.Алфатар: ст.спец.”УТ, еколог” и 

ст.спец.”ТО”, домакин 
 

3.Да се извърши инструктаж срещу подпис на овчари, пчелари и др. за 

запознаване с противопожарните изисквания и забрани за палене на суха растителност. 

 Срок: 25.03.2013г. 

 Отг.: Кметове и кметски наместници 

 за гр.Алфатар: техник на ПУРЦ 
 

4.Да се актуализира съставът на групите за гасене на пожари във всички 

населени места, да се оборудват с тупалки; да се определят местата за събиране на 

хора и превозното средство. Да се потърси съдействие от местните кооперации и 

земеделски производители за транспортиране на хора до мястото на пожара.  

4.1.За изпълнение на дейността да бъдат издадени заповеди, които да се 

предоставят на членовете на гасаческите групи, срещу подпис. 

4.2.Да се проведе инструктаж за безопасност при работа – извършване на 

пожарогасене, със съдействие на РС”ПБЗН”-Силистра. 

 Срок: 27.03.2013г. 

 Отг.: Кметове и кметски наместници 

 за гр.Алфатар: ст.експ.”ЗН, ОМП, ССИ” 
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5.Да се създаде организация и да се извърши отстраняване на горими отпадъци 

около обекти, общинска и частна собственост, производствени предприятия - 

окосяване на суха растителност; събиране и изхвърляне на отпадъци на 

регламентираните места. 

 Срок: 27.03.2013г. 

                                                                Отг.: Кметове и кметски наместници 

          Ръководители на организации           

           за общината: ст.спец.”УТ, екология”   
 

6.Гражданите да бъдат запознати със заповедта чрез: прочитането й по местния 

радиовъзел; поставяне на обичайните места за съобщения на гражданите; на 

организирани събрания – квартални или на населените места; публикуване в сайта на 

общината на адрес: http://alfatar.egov.bg. 

 Срок: 15.03.2013г. 

 Отг.: Кметове и кметски наместници 

 За Алфатар: ст.експ.”ЗН, ОМП, ССИ”, 

 за радиовъзел: ст.спец.”Култура” 
 

7.Да се информират гражданите за изискванията за осигуряване на пожарната 

безопасност в личните дворове, раздел ІV от Наредбата за правилата и нормите за 

пожарна безопасност на територията на община Алфатар и административно-

наказателните разпоредби от същата наредба, по начина указан в т.6 от заповедта. 

 Срок: 21.03.2013г. 

 Отг.: Кметове и кметски наместници 

 За разработване на съобщенията и  

 информиране в гр.Алфатар: ст.експ.”ЗН”; 

 по радиовъзел: ст.спец.”Култура” 
 

8.Информация за извършените дейности по изпълнение на разпоредените 

дейности по т.1-7 от заповедта да се представят в общината на ст.експ.”ЗН, ОМП”, 

стая № 6, тел.: 086 811 627.  

 Срок: 29.03.2013г. 

 Отг.: Кметове и кметски наместници 

 За Алфатар: ст.експ.”ЗН, ОМП, ССИ” 

 
 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стефка Жекова – секретар на 

общината. 

 Копие от заповедта да се предостави на гореупоменатите длъжностни лица за 

сведение и изпълнение и да се изпрати на ОУ”ПБЗН”-Силистра за сведение, заедно с 

обобщената информация  по т.8 от заповедта.  
 

 

 

ЙОРДАНКА УЗУНСКА 

Кмет на община Алфатар 

 


