
О Б Щ И Н А К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение" № З,
Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51

е-там:

З А П О В Е Д

№ ...:...П).̂ ..̂ :..1.т:..../..̂ .̂ .:.?.5.'....2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № ОМП-02-8/ 20.03.2014 г.на
Областен управител на област Пловдив, разпоредбите на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на
земеделските земи, чл.69, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл.14, ал.4 и чл.40 от Закона
за опазване на околната среда и чл.2 от Закона за защитените територии за предприемане на
превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното
развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно
гасене.

З А Б Р А Н Я В А М

1. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и изгарянето на сухи треви и
растителни остатъци в земеделските земи под каквато и да е форма и цел.

2. Паленето на огън в горските масиви и извършването на огневи работи на разстояние, по
малко от 100 м от границите на горските територии.

3. Хвърлянето на незагасени угарки по протежението на републиканската и общинска
пътна мрежа в община Кричим и извън нея в посока :

а/ гр. Кричим - гр. Девин ;
б/ гр.Кричим - с. Устина ;
в/ гр. Кричим - с. Козарско ;
г/ гр. Кричим - с. Куртово Конаре.

4. Паленето на огън в района на резерват „Изгорялото поне" и извършването на дейности,
създаващи условия за възникване на пожар.

5. Собствениците на земеделски земи,вилни зони, туристически хижи, почивни домове и др.
да създават и поддържат минерализовани ивици около тях.

6. При констатирани нарушения в тази връзка ще се търси наказателна отговорност на
виновните лица.

Заповедта да се сведе до знанието на всички физически и юридически лица, председа-
тели на земеделски кооперации и сдружения и други земеделски производители намиращи се на
територията на Община Кричим.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Заместник кмет Златка Маринова.

АТАНАС КАЛЧЕВ
Кмет на община Крг^цМ

Съ гласувал :-
Даниел Янакй^ юрискбнсулт


