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З А П О В Е Д 
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X РВР22-РД56-104/13.06.20...

Рег.№

Signed by: TSVETELINA ANASTASOVA KAKACHKA  
Относно: Осигуряване на пожарната безопасност по време на жътвената кампания 

през 2022 г. 

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл.125, ал. 1, т. 4 от Закона за МВР и в 

изпълнение на Заповед № РД-04-9905/ 07.06.2022 г. на директора на Обласна дирекция 

„Земеделие“ – София-град относно настъпване на етап „восъчна зрялост“ на житните 

култури, считано от 10 юни до 31 октомври 2022 г.,  

  
НАРЕЖДАМ: 

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

моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, 

от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на 

стърнищата. 

2. Забранявам паленето на стърнища и други растителни отпадъци, в 

земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици,) както и използването на 

открити огнеизточници. 

3. Кметовете на кметства с. Мрамор и с. Волуяк да предприемат следните мерки 

за опазване на селскостопанското имущество от пожари: 

3.1. Разгласяване, разясняване и спазване изискванията на Наредба №8121з – 

968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при извършване на 

дейности в земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) при 

извършване на дейности в земеделските земи сред населението. 

3.2. Организиране на групи за гасене на пожари в житните масиви и 

своевременното им извозване до мястото на пожара и оборудванетто им с подръчни 

противопожарни уреди. 

3.3. Осигуряване на подстъпи и пътища за противопожарни нужди до естествените  

и изкуствени водоизточници, тяхното запълване и поддържането им в изправност. 

3.4. Поставяне на предупредителни и забранителни знаци покрай посевите до 

прибиране на реколтата. 

3.5. Да запознаят юридическите и физическите лица, извършващи земеделски 

дейности, със задълженията им съгласно раздел V от Наредба №8121з – 968/2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при извършване на дейности в 

земеделските земи относно изискванията към земеделската техника и ЗОЗЗ. Техниката да се 

зарежда с гориво на пожарообезопасени места и при неработещ двигател. 
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3.6. Да запознаят лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и 

наблюдение на земеделските земи с установените правила и норми за ПБ съгласно чл. 15 от 

горепосочената Наредба. 

4. Всички юридически и физически лица, осъществяващи дейности в 

земеделските земи, да уведомят писмено съответната Районна служба (РС) за ПБЗН преди 

започване на жътвата в площи над 100 дка, да определят и подсигурят пожарозащитни 

ивици в земеделските земи. При жътва в площ над 100 дка да се осигурява дежурство на 

трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата от l м.  

5. Допускането на земеделската техника до участие в жътвена кампания се 

извършва след получено становище от началника на РС-ПБЗН след подадено искане с 

приложени документи. 

6. Всяко лице, забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за 

уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски 

номер - l12. 

  

Заповедта да се насочи към кметовете на кметства в с.Волуяк и с.Мрамор за сведение 

и изпълнение. 

Заповедта да се обяви в интернет страницата на район „Връбница“-СО и да бъде 

поставена на табло на видно място на входа на районната администрация и кметствата в 

с.Волуяк и с.Мрамор. 

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на началнка на отдел ПОКТДС. 

 

13.6.2022 г.

X Младен Младенов

КМЕТ НА СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

Signed by: Mladen Vasilev Mladenov  


