
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-таП:

З А П О В Е Д

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на, чл. 11 от Наредбата
1з-1053/19.04.2011 г.на МВР и МЗХ за опазване на земеделските обекти, зърнените
храни и фуражите от пожари, чл. 136 и чл.142 от Закона за горите, Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горска техника и чл.ЗЗ от Закона за
администрацията.

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Противопожарни мерки за опазване житните посеви, тревната растителност и
горския фонд от пожари.

1. На физическите лица, които преминават или извършват определена дейност
покрай посевите и фуражните площадки забранявам:

- Използването на открит огън и пушенето на разстояние най-малко 100 метра
от посевите, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на рекол-
тата и 50 метра от складиран фураж;

-Използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати
масиви и фуражните площадки.

2. По време на пожароопасния сезон за горите забранявам:
- Паленето на треви, стърнища, храсти и други на разстояние по-малко от 100

метра от границата на горския фонд;
- 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;

3. Забранявам паленето на огън в горите извън определените от държавните
горски или ловни стопанства места и при силен вятър;

4. Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земедел-
ските земи;

5. Държавните горски и ловни стопанства и собствениците на горски територии
да изпълняват противопожарните мероприятия заложени в лесоустройствените планове
и програми;

6. Собствениците на земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, служебни
и жилищни постройки, складове и др. да създават и поддържат минерализовани ивици
около тях.

II. Гасене на евентуално възникнал пожар.
1. Физическите лица, които са забелязали или им е съобщено за възникнал пожар

в житни масиви или в горския фонд са длъжни незабавно да уведомят органите за по-
жарна 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 в житни или горски масиви физическите лица са длъжни да учас-
тват в първоначалните гасителни действия с подръчни средства;

4. За подобряване взаимодействие със силите на РС „ПБЗН" - гр. Стамболийски
определям за отговорници:

- Георги Момнев- старши специалист „УК и ОМП";
- инж. Димитър Ташев - гл. лесничей.

III. При неизпълнение на Заповедта да се налагат наказания по условията и реда,
предвидени в Закона за административните нарушения и наказания.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Зам. кмет инж.Нуржан
Ристемова.
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