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ЗАПОВЕД 
№ РД-382 

гр.Алфатар, 30.05.2019 г. 
  

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014г. (ДВ 

бр.105/19.12.2014г.) за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в 

земеделските земи, във връзка със заповед № РД-09-56 от 27.05.2019 г. на Директора на ОД 

„Земеделие” гр.Силистра за определяне настъпването на „Восъчна зрялост” и за обявяване на 

пожароопасен сезон, считано от 30.05.2019 г. до 31.10.2019 г. 

НАРЕЖДАМ: 
І. ОБЯВЯВАМ НАСТЪПВАНЕТО НА "ВОСЪЧНАТА ЗРЯЛОСТ" НА ЖИТНИТЕ 

КУЛТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР. 
 

ІІ.Определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност на територията на 

община Алфатар до приключване на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-

житни култури и изораване на стърнищата, считано от 30.05.2019 г. до 31.10.2019г.: 

1.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни 

средства в площите с посеви и на разстояние по-малко от 50м до тях. 

2.Забранявам използването на открити огнеизточници в земеделските земи /слогове и 

крайпътни ивици./ 

3.Забранявам паленето на стърнища и други растителни остатъци /слама, суха трева/ в 

земеделски земи,  слогове и крайпътни ивици. 

4.Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през 

житни площи.  

  4.1.При аварийни ситуации се допускат дейностите по т.4, след предварително уведомяване на 

РС ПБЗН, при спазване на изискванията за пожарна безопасност. 

5.Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които 

минават през и/или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и 

храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя. 

6.Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, 

да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на 

тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и 

банкета. 

7.Възлагам на кметовете на кметства, на кметските наместници и на Йордан Костадинов – 

старши специалист ЕЕ, ОС да организират периодично почистване на местата водоизточниците и 

на пътищата до тях; да следят за наличие на обозначителни табели на противопожарните хидранти 

(ПХ), като при повреда или липса да ги възстановяват. 

8.Възлагам на Георги Донков – младши експерт „Общинска собственост” да организира 

провеждането на инструктаж на доброволците и специализираната група за гасене на пожари, който 

да бъде извършен от представител на РС ПБЗН; да поддържа средствата за пожарогасене в 

противопожарното депо и специализирания автомобила „Бедфорд” на общината.  

      9.Възлагам на Искрен Йорданов – главен специалист „Транспортно обслужване” да осигури 

поддържането в техническа изправност противопожарния автомобил на общината и автомобилите 

за извозване на доброволците и служителите при пожар; да изготвя ежемесечен график на 

дежурствата на шофьорите при възникване на пожар и/или друга извънредна ситуация. 
  

10.Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да 

спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват пожари. 
 

11. Възлагам на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в 

земеделските земи на територията на общината да организират и контролират изпълнението на 

нормативните мерки за осигуряване на пожарна безопасност. 

11.1. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето 

и паленето на открит огън.  
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11.2.Да организират наблюдение на площите с посеви до окончателното прибиране на реколтата.  

11.3. При прибиране на реколтата - да парцелират площите за еднодневна работа с 

противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на 

сламата и изораване. 

11.4. Да се изградят пожарозащитните ивици по т.11.3 и за отделяне на площите, засети с житни 

култури, от: 

- горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.; 

- автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа; 

- огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на 

магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. 

11.5. Да се обособяват пожарозащитни ивици с широчина не по-малко от 6 м. около 

съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, 

преминаващи над житни площи. 

11.6. Изискванията по т.11.2, 11.3 и 11.4 не се отнасят за участъци с площи, по-малки от 100 

дка, ако не граничат с други съседни житни блокове или с горски насаждения. 

11.7. При жътва в площ над 100,00 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен 

плуг с минимална широчина на захвата 1,00 м. 

11.8. При жътва в участъци с обща площ над 2000,00 дка се осигурява дежурство на трактор с 

водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията на приложение № 2 на наредбата.  

11.9. Да допускат в жътвената кампания само земеделска техника, преминала годишен 

технически преглед или периодичен технически преглед, осигурена с изискващите се 

пожаротехнически средства и искрогасители. Водачите на земеделска техника да познават и спазват 

правилата за пожарна безопасност; да са обучени за извършване на пожарогасене. 
 

12. Всяко лице, забелязало пожар е длъжно незабавно да съобщи на телефон 112 (ЕЕНСП). 

Може да се извърши и оповестяване н дежурния при ОбСС в общината на телефон: 08673 21 79, 

086 811 638, GSM 0886591507, с цел организиране на пожарогасене от доброволното формирование 
 

12. Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници, при информиране за 

възникнал пожар в землищата на населените места, да извършват дейностите, както следва: 

 -да информират компетентните органи по тел.112 (ако не са уведомени) и дежурния при ОбСС 

в общината на телефон: 08673 21 79, 086 811 638, GSM 0886591507; 

-да съдействат за осигуряване на техника от кооперациите, фирмите и земеделските стопани за 

заораване/локализиране на мястото на пожара, при необходимост; 

 -да осигурят вода за участниците в пожарогасенето, а при необходимост и храна, след 

съгласуване с кмета на общината и/или упълномощено от него лице; 

 -да организират предаване/приемане на информация от мястото на пожара зи разпореждания 

за действие, получени  от компетентните органи – РС ПБЗН.  
 

   13.Възлагам на оперативния дежурен при ОбСС при получаване на информация за пожар: 

- да информира кмета на общината, а при негово отсъствие заместник-кмета или друго 

упълномощено длъжностно лице;   

- да оповести доброволците, служители от специализираната група за пожарогасене и 

шофьорите да се явят в общината за организиране и извършване на дейности по пожарогасене; 

- при получаване на информация за разрастване на пожара да информира кмета на общината, 

заместник-кмета или друго упълномощено от кмета на общината лице за необходимостта от 

допълнителни сили и средства; да ги информира за приключване на пожарогасителните дейности; 

- да предава разпореждания за действие от и до ръководителя на пожарогасенето и 

др.компетентни органи и да завежда информацията в регистър, съхраняван в дежурната стая.  
 

 14. Заповедта да се публикува на сайта на общината и да се постави на обичайните места за 

информация във всички населени места на общината с цел информиране н заинтересованите лица. 
 

Копие от заповедта да се предостави на горе упоменатите длъжностни лица за сведение и 

изпълнение, както и на РС ПБЗН-Силистра за информация. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Желяна Донева – Заместник-кмет на 

общината.  

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 


