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4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 
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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ РД-02-09-115 
 

гр. Кричим, 27.04.2022 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на Заповед № РД-20-87 от 14.04.2022 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. 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 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
 

І. Забранявам по време на пожароопасния сезон за времето считано от 18.04.2022г. 

до 30.11.2022 година: 

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.  По време на пожароопасния сезон за горите забранявам: 

- 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; 

- държавните горски и ловни стопанства и собствениците на горски територии да 

изпълняват противопожарните мероприятия заложени в лесоустройствените планове и 

програми; 

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 гюне” и извършването на 

дейности, създаващи условия за възникване на пожар. 

5. Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските 

земи. 

6. Собствениците на земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни 

домове и др., да създават и поддържат минерализовани ивици около тях. 

7. При констатирани нарушения в тази връзка ще се търси наказателна отговорност 

на виновните лица. 
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ІІ.  Гасене на евентуално възникнал пожар: 

1. 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; 

           2. Председателя на ловна дружинка „Кричим” да организира специализирани групи 

от служители и работници за действия при гасене на горски пожари; 

           3. При пожар физическите лица са длъжни да участват в първоначалните гасителни 

действия с подръчни средства; 

           4. За подобряване взаимодействие със силите на РС „ПБЗН” - гр. Стамболийски 

определям за отговорници: 

            -  инж. Радостин Иванов – специалист „УОМП”; 

            -  Борис Иванов – управител транспорт при община Кричим; 

            -  Борис Вълчанов – гл. специалист „С, СН и ИД”. 

 

ІІІ. При неизпълнение на Заповедта да се налагат наказания по условията и реда, 

предвидени в Закона за административните нарушения и наказания. 

 

 Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Общинска 

администрация Кричим. 

 

 Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Величка Беличева - Бучова - 

Секретар на Община Кричим. 

 

 

 

 

АТАНАС КАЛЧЕВ /П/ заличено обстоятелство по  

чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016 

Кмет на община Кричим  

 

 

 

 

 


