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З А П О В Е Д  

 

№ З-20-254 /27.05.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Осигуряване на пожарна безопасност на посевите, горите, зърнени храни, 

газови съоръжения и  земеделски машини в община Попово през 2020 г. 
 

 

                        На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване 

на земеделските земи, чл. 40 и чл. 41 от Закона за опазване на околната среда, Наредба № 16 / 

09.06.2004 г. за сервитути на енергийни обекти /изм. и доп. ДВ бр. 75 от 29.09.2015 г. във 

връзка с чл. 15, aл.1, т.9, от Закона за опазване на околната среда и Заповед №111/01.04.2020 г. 

на Областен управител на Област Търговище. 

 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Определям за пожароопасен сезон  времето от 01.04.2020г. до 30.10.2020 г. 

2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и 

извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските 

територии. 

3. Забранявам паленето на огън в горските територии, освен на определените, 

обезопасени и обозначени за целта места и напускане на мястото, без огъня да бъде изгасен. 

4. Забранява се  паленето на стърнища, слама, суха трева по слогове и крайпътни 

ивици и други растителни отпадъци в земеделски земи, във връзка с чл. 6, ал.1, т. 2 от Закона 

за опазване на земеделските земи. 

5. Ръководителите на земеделските кооперации, арендатори и ползватели на 

селскостопански земи, намиращи се, граничещи или в близост до горски територии да 

поддържат в изправност изискващият се противопожарен инвентар и в случай на пожар да се 

включат в гасенето му. 

6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на 

селскостопански земи, намиращи се в територии, граничещи или в близост до горски 

територии да извършват ограждане на житните култури с минерализована ивица, с ширина  

минимум три  (три) метра преди настъпване на восъчна зрялост.  

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи и 

попадащи в горски територии, са длъжни за своя сметка: 

7.1. Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги 

почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали; 

7.2. Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или 

съоръжението; 

7.3. Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят; 

8. Да не се извършват ремонтни работи по газопроводи, електропроводи и други 

комуникации и съоръжения преминаващи през земеделски земи с узрели посеви и горски 

масиви. Изключения се допускат само при аварии, природни бедствия, след съгласуване с РС 

ПБЗН. 
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9.   Земеделски кооперации и фирмите участващи в жътвата, съгласувано с 

кметовете на места да осигурят денонощни наблюдателно - охранителни постове на блоковете 

с есенници от момента на настъпване на восъчна зрялост. 

10. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са 

длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. 

11. Сдруженията на ловците, риболовците и на туристите в България, чрез своите 

органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските 

територии преди всеки излет. 

12. Началниците на военните поделения и части, при провеждане на полеви 

занятия и учения да осигурят спазването на  правилата за пожарна безопасност и да 

предприемат действия за недопускане на пожари и своевременното им потушаване. 

13. Органите на РС ПБЗН със съдействието на ДЛС „Черни лом”, общината, 

собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейност в тях 

да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния  сезон и при 

необходимост да предприемат незабавни действия за ограничаване и потушаване на горски и 

полски пожари. 

14. Задължава се първият, който забележи пожар да се обади на един от следните 

телефони: тел. 112, Дежурен по ОбСС – тел. 0608 4-26-10, GSM -  0878 675891 или  най-

близкото кметство. 

15. Ръководството на В и К – Попово да организира обозначаване на уличните 

пожарни хидранти в населените места на общината с необходимите табели и отремонтира 

неизправните в срок до 01.06.2020г. 

16. Кметовете на населени места да разпоредят на земеделските кооперации, 

арендатори и производители за стриктно спазване на противопожарните изисквания и 

недопускане на пожари през летния сезон на 2020 г. 

17. Органите на пътна полиция КАТ да не допускат спиране, паркиране и 

преминаване през житните масиви на МПС неангажирани в жътвената кампания. 

                    18. Органите на РС ПБЗН и РУ МВР - Попово  при констатиране на нарушения на 

противопожарните изисквания да налагат на нарушителите административни наказания, ако 

деянието не подлежи на по-тежко наказание. 

                      

                          Настоящата  ми Заповед  да се доведе до знанието на всички кметства, 

земеделски кооперации, арендатори и частни стопани, РС ПБЗН и РУ МВР - Попово, 

сдружението на ловците и риболовците, ДЛС „Черни Лом”, В и К - Попово и населението,  

като се  разгласи чрез средствата за масова информация. 

 

      Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Трифон Петров Трифонов–

заместник кмет в община Попово. 
 

 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово  

 

 

 

 


