ЗАПОВЕД
№ 233
гр.Гълъбово, 01.06.2020 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-986 от 10.12.2014г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи за предотвратяване на пожари на жътвената кампания и чл.8 от
Закона за опазване на селскостопанското имущество
О Б Я В Я В А М:
Настъпването на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и определям
мерки за осигуряване на пожарната безопасност в Община Гълъбово.
Кметове и кметски наместници на населени места, арендатори на земеделски
земи, РУ”Полиция” и РС”ПБЗН” да изпълнят следните мероприятия:
1. Да се създаде организация за ефективно използване при гасене на горски и полски
пожари, на групите за гасене, сформирани към кметствата.
2. Групите за гасене да се окомплектоват с необходимите за гасене тупалки, лопати и
др.
3. Да осигурят възможност за денонощен контакт с представител на кметствата по
време на жътвената кампания.
4. Земеделските производители да предприемат необходимите действия по изпълнение
на противопожарни мероприятията за защита от пожари в техните имоти.
5. Кметовете и кметските наместници да предприемат действия за стриктно следене
спазването на изискванията на чл.6 от Закона за опазване на земеделските земи.
6. При констатиран случай на палене на стърнища и необходимост от предприемане
действия за установяване на виновните лица, причините за възникване на пожара и
щетите, да се организира комисия за всеки отделен случай с членове: кмет/кметски
наместник на населеното място, специалисти от общинска администрация и
представител от РУ”Полиция”.
7. Да се спазват противопожарните правила в Наредба Iз-1053/19.04.2011г. през
периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата от организациите и службите на
различни ведомства, извършващи дейност на територията им.

8. Забранявам изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските
земи.
9. Да се използва технически изправна техника за пребиране на реколтата.
10. Всички огранизации, земеделски арендатори са длъжни да оказват съдействие на
специализираните органи на РС”ПБЗН” при осъществяване на мероприятията по
опазване на културите от пожар.
11. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни
превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от
настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване
на стърнищата.
12. Юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделски земи, трябва
да уведомяват писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка., както
и организират и определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна
работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на
посевите и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва
протокол.
Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Гълъбово
и във вестник „Гълъбови вести”.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните лица за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РСПБЗН - Гълъбово, РУП Гълъбово, кметовете и кметските наместници по населените места в община Гълъбово.
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