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ЗАПОВЕД 
 

№ РД - 076 
 

гр.Алфатар, 28.02.2017г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.52 и чл.85, ал.1 от Закона за защитените 

територии, чл.138, ал.1 и ал.2 от Закона за горите, във връзка с чл.15-19 от Наредба № 8 от 

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.  

НАРЕЖДАМ: 
  

1.ЗАБРАНЯВАМ ПАЛЕНЕТО НА СУХА РАСТИТЕЛНОСТ В ГОРСКИЯ ФОНД, 

ПАСИЩА, СЛОГОВЕ, СЕРВИТУТНИ ИВИЦИ И В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ОБЩИНАТА. 
 

2.ЗАБРАНЯВАМ ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОГНЕВИ 

РАБОТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1.има предписани мерки за намаляване на пожарната опасност в горските територии 

извън пожароопасния сезон; 

2.за извършване аварийни и неотложни ремонти; 

3.за почистване на сечища и обекти за залесяване, извън пожароопасния сезон; 

4.за извършване на научни експерименти, извън пожароопасния сезон; 

5.при наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън. 
 

3.Разрешените места за палене на огън в горските територии да са съобразени с 

противопожарните изисквания (плановете за дейности по опазване на горите, 

горскостопанските планове, плановете за управление на защитените територии и защитените 

зони): 

1.да имат обозначителен  знак с текст „Място за палене на огън”; 

2.мястото за палене на огън е огнище с кръгла форма с диаметър не по-голям от 1м, 

оградено с венец от камъни с височина не по-малка от 20см или вкопано в земята, като 

извадената пръст е насипана в периферията; 

3.да има минерализована ивица, около огнището, с ширина, не по-малка от 1 м,  

4.горенето в огнището да е така организирано, че височината на пламъците да не 

надхвърля 0,5м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от 

височината му. 

5.забранявам оставянето на огън в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без 

той да бъде напълно изгасен. 
 

4.Собствениците и ползвателите на горски територии и на обекти в или в близост до тях: 

4.1.участват задължително в гасенето на пожари в горските територии, съобразно 

възможностите си по време на пожарогасенето; 

4.2.планират и извършват необходимите мерки за защита на горските територии, както и 

на работниците и/или служителите им, при възникване на горски пожар; 

4.3.при възникване на горски пожар подават сигнал на тел. 112 или търсят друг начин за 

предоставяне на помощ, когато не са в състояние лично да предоставят такава; 

4.4.осигуряват достъп до притежавания/управлявания от тях недвижим имот, на чиято 

територия е възникнал пожарът, на екипите и техниката за пожарогасене; 

4.5.предоставят при поискване от органите на ПБЗН собствени спасителни, 

пожарогасителни, съобщителни, превозни и други налични средства, необходими за 

пожарогасенето; 
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4.6. провеждат обучение и/или инструктират своите работници, служители, посетители и 

други лица с мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии 

от пожари; 

4.7.изпълняват приетата регионална програма за защита на горските територии по чл. 13, 

т. 4. от Наредба № 8 от 11.05.2012г. 
 

5.Възлагам на лицата, извършващи дейности в горските територии на общината или в 

непосредствена близост до тях да осигуряват изпълнението на мерките за пожарна безопасност 

и изискванията за защита на горските територии: 

5.1.да осигурят пожаробезопасно изпълнение на дейности във временния обект, за който 

отговарят; 

5.2.да използват технологично оборудване и материали, съобразени с изискванията за 

пожарна безопасност; 

5.3.да осигурят пожаробезопасното складиране/съхранение на добитите материали и/или 

продукти. 
 

6.Възлагам на ръководителите на дърводобивна и залесителна дейност и на 

отговорниците за поддържането на временни обекти, свързани с дейността да осигуряват 

спазване на мерките за пожарна безопасност: 

6.1.преди започване на дейности в обектите, всички участници да се инструктират за 

мерките за пожарна безопасност; 

6.2.обектите да се оборудват с противопожарни средства, съгласно Приложение №1 от 

Наредба №8/2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари; 

6.3.за работа в обектите да се допускат техника и оборудване, комплектовани с изправни 

противопожарни средства; 

6.4.гориво-смазочните материали да се съхраняват в обектите върху минерализовани 

площадки, в метални стандартни съдове, на разстояние не по-малко от 20м от открит огън; 

6.5.почистването на сечищата и на обектите за залесяване да е организирано така, че 

дървесните и други растителни остатъци да са на разстояние не по-малко от 20 м от границите 

им; 

6.6.почистването на сечищата и на обектите за залесяване чрез изгаряне на растителни 

остатъци е допустимо само в извън пожароопасния сезон. 
 

7.Забранявам оставянето на остатъци от сечта на разстояние, по малко от 20м от 

краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа, на горските пътища, 

и на разстояние, не по-малко от 5м от краищата на платната на останалите автомобилни 

пътища. 
 

8.Възлагам на Младши експерт „Устройство на територията, еколог” да организира 

изпълнението на противопожарните мерки и изисквания, свързани с общинските пътища, които 

минават през и/или покрай горските територии, както следва: 

1. поддържане на банкетите и канавките на пътищата от пътната мрежа - чисти от сухи 

треви, дървесни остатъци и други горими материали; 

2. провеждане на санитарни противопожарни мероприятия покрай пътищата от 

общинската пътна мрежа, местата за спиране и паркиране, и покрай горските пътища на 

общината, съгласно утвърдените планове за дейности по опазване на горите от пожари, 

горскостопански планове и програми, планове за управление на защитените зони и защитени 

територии. 
 

9.Земеделските култури и трайни насаждения, граничещи с горски територии да се 

ограждат с минерализована ивица с широчина не по-малка от 2м, изградена на територията за 

земеделско ползване. 
 

10.Забранявам натрупването на остатъци от земеделски култури на разстояние, по-малко 

от 10м, както и складирането на груби фуражи на разстояние, по малко от границите на 

горските територии.  
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11.Възлагам на председателите на ловни дружини или ръководители на лова преди всеки 

излет да провеждат инструктаж на участниците в лова за мерките за пожарна безопасност и 

изискванията за защита на горските територии от пожари. 
 

12.Възлагам на организаторите на туристически прояви в горските територии да 

инструктират участниците в тях за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита 

на горските територии от пожари. 
 

13.Гражданите да спазват противопожарните правила при паленето на открит огън за 

изгаряне на отпадъци в частните дворове и в пространствата между имотите при почистване.  

13.1.Да се спазват следните минимални разстояния на запален огън от:  

 13.1.1. жилищни сгради, летни кухни и навеси, закрити и открити складове за горими 

материали - 8 м; 

 13.1.2. короните на дървета, електрическите и телефонни проводници, оградите на 

съседите – 4 м. 

 13.2.Купчините, предназначени за изгаряне, да са широки не повече от 1,5 м и високи 

най-много 1 м. 

 13.3.Мястото за палене на огън предварително да се почисти от горими отпадъци в 

радиус 4 м. 

 13.4. Забранено е използването на горими течности за разпалване и поддържане на огъня, 

както и изгаряне на гуми и други синтетични отпадъци, отделящи токсични вещества при 

горенето си. 

 13.5. На местата за изгаряне да бъдат осигурени поне 20 л вода, а при възможност и 

маркуч свързан към чешма, за гасене при възникване на неконтролирано запалване извън 

огнището.  

 13.6. Забранено е оставянето без наблюдение на горящи отпадъци. 

 13.7. Забранено е паленето на огън при наличие на вятър. 
  

14.Възлагам на ст.експ.ЗН, ОМП, ССИ в срок до 10.03.2017г. да изготви: 

1.инструктажи за запознаване на пчелари и пастири с противопожарните правила; 

2.писма до земеделските производители и фирми, извършващи селскостопанска дейност 

на територията на общината за запознаване с противопожарните мерки, съгласно нормативните 

актове и заповеди на кмета на общината; 

3.писма до председатели на ловни дружини за запознаване с противопожарните правила; 

4.писма до директорите на детски и учебни завадения за мерките за пожарна безопасност 

и изискванията за защита на горските територии от пожари при организиране на туристически 

прояви в горските територии. 
 

15.Възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници в срок до 31.03.2017г. да 

извършат инструктаж срещу подпис на пчелари и пастири за запознаване с противопожарните 

правила. 
 

16.Копие от заповедта да се постави на табла за информация на гражданите във всички 

населени места. Заповедта да се публикува й в сайта на общината. 
  

Копие от заповедта да се предостави на: Зам.кмет, кметове на кметства и кметски 

наместници, ст.експ.ЗН, ОМП, ССИ, мл.експ.УТ, еколог, ст.спец.”Култура”, ръководителите на 

фирми за дърводобивна и/или залесителна дейност, председатели на ловни дружинки за 

сведение и изпълнение и на: РС ПБЗН, ДГС-Силистра, РДГ-Русе за информация.  
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Желяна Донева – Заместник-

кмет на общината. 

 
ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

Кмет на община Алфатар 
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