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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 
e-mail: obs_krichim@abv.bg

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 75 

Протокол № 10 от 30.06.2020 година 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно 
Информация за противопожарната охрана и предприети мерки за летния сезон на 
територията на  община Кричим за 2020 година 
Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 
Докладва: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 
Становища: ПК по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, 
строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност и ПК 
по местно самоуправление, обществен ред и законност към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет при община Кричим приема 
Информация за противопожарната охрана на територията на община Кричим. 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие след направените разисквания и на основание 
чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
като взе предвид фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-
128/18.06.2020 год. от  Кмета на община Кричим, както и положителните становища на 
постоянните комисии към ОбС – Кричим: ПКУТИБСЕПОСКД и ПКМСОРЗ. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13 /тринадесет/; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС: ……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 
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Информация за противопожарната охрана на територията на 
 община Кричим за 2020 година  

При осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Кричим е 
установено, че обстановката за периода е спокойна, предприемат се необходимите 
мерки, съгласно изискванията на нормативната база. За периода не са констатирани 
нарушения и неизпълнени разпореждания на специализираните органи - Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН), гр. Стамболийски 
и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН), гр. 
Пловдив.  

За спазването на изискванията за Пожарната безопасност на територията на 
община Кричим е изготвена Заповед РД-02-09-151/ 10.04.2020 г. на кмета на община 
Кричим, с която се забранява 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. Паленето  на огън в горските масиви и извършването на огневи работи 
на разстояние, по малко от 100 м от границите на горските територии, почистването на 
сечища чрез изгарянето на остатъци от сечта. Извършването на огневи работи в горския 
фонд. Тези дейности се допускат само в случаите на аварии и неотложен ремонт, 
съгласувано с органите за пожарна безопасност и защита на населението и с 
държавните горски или ловни стопанства, паленето на огън в горите извън 
определените  от държавните горски или ловни стопанства места  и при силен вятър. 
Взети са мерки държавните горски и ловни стопанства и собствениците на горски 
територии да изпълняват противопожарните мероприятия заложени в 
лесоустройствените планове и програми,  както и хвърлянето  на незагасени угарки  по 
протежението на републиканската и общинска пътна мрежа в община Кричим и извън 
нея. Забранява се също и паленето на огън в района на резерват „Изгорялото гюне” и 
извършването на дейности, създаващи условия за възникване на пожар.  

В заповедта е пояснено също, че при гасене на евентуално възникнал пожар, 
физическите лица, които са забелязали или им е съобщено за възникнал пожар  са 
длъжни незабавно да уведомят органите за пожарна безопасност и защита на 
населението и съответното държавно горско или ловно стопанство.  

За подобряване взаимодействие със силите на РСПБЗН - гр. Стамболийски са 
определени отговорници. 

В сградния фонд на община Кричим са осигурени необходимите 
пожарогасители, с извършен преглед и заверена годност. Същите са поставени на 
подходящи места в кабинетите и стаите, персонала е запознат с принципа на действие 
за използване. Определени са отговорници по кабинети, които след приключване на 
работния ден изключват електрическите уреди и го отразяват в специален дневник. На 
видно място са поставени евакуационни схеми и указателни табели за изходите при 
евентуален пожар и местоположението на пожарогасителите.  

Съгласно Закона за защита при бедствия и РМС и с Решение № 72, взето с 
Протокол № 12 от 19.08.2008г. на Общински съвет при община Кричим, Кмета на 
община Кричим е предприел всички необходими действия по създаване на доброволно 
формирование /ДФ/, в резултат на което същото е официално регистрирано като ДФ, с 
пореден номер за страната: РВ 150-01.  

Към настоящия момент доброволците са тринадесет, преминали задължителните 
обучения и изпити. Осигурени със специализирани облекла, екипировка и оборудване 
за тях. Задължително ежегодно се застраховат и преминават опреснителни курсове. 
Ръководството на РДПБЗН-МВР Пловдив безвъзмездно е предало пожарен автомобил 
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„Мерцедес” 608 D на доброволно формирование „Кричим”. Автомобилът е високо 
проходим и снабден с всички необходими средства и уреди за пожарогасене. До 
момента формированието е участвало в извършване на неотложни аварийно-
възстановителни работи, операции свързани със защита, ограничаване и ликвидиране 
на пожари. 

През Май 2020 година доброволно формирование „Кричим” съвместно с 
РИОСВ – Пловдив участваха във вторият етап от проекта, финансиран по Приоритетна 
ос 3 „Натура и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с 
цел подобряване природозащитното състояние на местообитанието на дървовидна 
хвойна и предотвратяване загубите на площ от резервата. 

Във връзка с опазване на горските територии от пожари в защитените територии 
– изключителна държавна собственост, стопанисвани от РИОСВ – Пловдив за резерват 
„Изгорялото гюне” са планувани мероприятия за опазване от пожари.  

Характерно за резервата е, че е ситуиран в Централната част на Западни Родопи. 
Разположен е южно от град Кричим, по левия бряг на р. Въча при надморска височина 
200-400 m. Източна му граница е шосейният път за гр. Девин, разположен успоредно на 
реката. На запад граничи с черен път, на север от покрайнините на гр. Кричим, а на юг 
от дълбоко дере. Дължината му е около 1 700 m, а средната широчина 200 m. Релефът е 
силно пресечен със стръмни склонове и долове. По-голямата част от резервата е заета 
от горкостопанска територия - 315.35 дка площ. Селскостопанските територии са 11.23 
дка. По отношение на административното делене на Р България, резерват „Изгорялото 
гюне” попада в Пловдивска област, общини Кричим, землището на град Кричим.  

Управлението и контрола на резервата се осъществяват от Министерство на 
околната среда и водите (МОСВ) и неговия регионален орган Регионална инспекция по 
околната среда и водите (РИОСВ) - гр. Пловдив. 

Съгласно закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяването на водните площи е 
изготвена Заповед  № РД-02-09-173/ 08. 05. 2020 г. на кмета на община Кричим, с която 
е назначена Общинска комисия по водноспасителна дейност, с пет членен състав, да 
организира и провежда мероприятия като задължи стопаните на водните площи в срок 
до 01.06.2020 г. да поставят предупредителни и забранителни знаци и табели на 
опасните за къпане и плуване места, да се организира широко разяснителна дейност по 
профилактика на водния травматизъм в общината. 

Забранява се също къпането и плуването в завирените и необезопасените 
участъци на река „Въча”, „Стара река”, язовирите „Въча” и „Кричим”, както и в 
изравнител „Кричим“ и каналите на територията на община Кричим. 

Заповедта е сведена до знанието на Язовирен район „Въча” НЕК ЕАД, 
Напоителни системи, ЕАД Пловдив и Областен съвет на БЧК – Пловдив, и се връчи на 
всички членове на комисията за сведение и изпълнение.  

За публичното оповестяване на заповедите са предприети действия като същите 
са качени на интернет страницата на община Кричим, както и са поставени на 
информационното табло в сградата на Общината. 


