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З А П О В Е Д 

 

№ РД-75 

 

Пазарджик, 21.04.2020 г. 

 

Относно: Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в 

полските и горските територии и тяхното своевременно ликвидиране в област 

Пазарджик през 2020 г. 
 

На основание чл.32, ал.1 от Закона за  администрацията и чл.64, ал.1, т.5 и 

т.6 от Закона за защита при бедствия и във връзка с Наредба № 8121з-

968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване 

на дейности в земеделските земи, Закона за горите-глава шеста, раздел ІІІ „Защита 

на горските територии от пожари”, чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското 

имущество, чл.125 и чл.126 от Правилника за прилагане на Закона за горите 
 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 

1. По организация на работата за недопускане възникването на пожари 

в полски и горски територии да бъде изпълнено следното: 
 

От Кметовете на общини и населени места: 
 

1.1. Обявяват със заповед настъпването на «Восъчна зрялост» и определят 

мерки за осигуряване на пожарната безопасност. 
1.2. Да предприемат незабавни мерки за изпълнение на пожарозащитни ивици 

край гробищни паркове, сметища, жилищни и стопански постройки, граничещи с 

горски и полски територии с ширина не по-малко от 6 м. 
1.3. Да осигурят и обозначат подстъпите към естествените и изкуствените 

водоизточници в населените места.  
1.4. Да организират дейността на доброволните формирования по Закона за 

защита при бедствия като ги осигурят с необходимите уреди и определят сборния 

пункт при подаден сигнал за пожар. 
1.5. Да засилят контрола в земеделските територии по спазване изискванията 

на чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. 
1.6. Съвместно с представители на ДГС и ДЛС да проведат инструктажи на 

пастирите с цел недопускане на пожари. 
1.7. Да се изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в горите – 

общинска собственост. 
1.8. Организират запознаването на населението със сигнала за оповестяване 

при възникване на пожар. 
1.9. Почистват от сухи треви, дървени отпадъци и други горими материали 

канавките и сервитутните ивици покрай общинските пътища. 
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От юридически и физически лица: 
 

 1.1 Собствениците на линейни обекти и съоръжения, преминаващи или 

попадащи в горски територии, за които е учредено право на строеж или сервитут са 

длъжни да ги поддържат целогодишно  в пожаробезопасно състояние, да ги 

почистват периодично от дървета, храсти и горими материали, да определят 

особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват. 
 1.2 Юридически и физически лица стопанисващи републикански, общински 

и частни пътища, които минават през или покрай житни посеви, горите и земите от 

горските територии отстраняват сухите треви и храсти, горими предмети и 

материали в сервитута на пътя. 
 1.3 Юридически и физически лица осъществяващи дейности в земеделските 

земи уведомяват писмено съответната РС ПБЗН преди започване на жътвата в площи 

над 100 дка. 
 1.4 Юридически и физически лица поставят на видни места покрай площите 

със житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в 

съответствие с Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. (ДВ,бр.3 от 2009 г.). 
 1.5 Областна дирекция “Земеделие” и РИОСВ да упражнят контрол във 

връзка с ограничаване безразборното палене на стърнища, синори и слогове. 
 1.6 Съгласно чл.126, ал.1 от ППЗГ Директорите на ДГС и ДЛС да 

организират специализирани групи за действие при горски пожари и до 30.04.2020 

г. списъците да се представят в РД ПБЗН -Пазарджик. 
 1.7 При започване на жътвата, житните култури се парцелират на площи за 

еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени 

чрез ожънване, отстраняване на сламата и заораване. 
 1.8 Представят до края на месец април в РС ПБЗН схеми с разположението 

на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за 

придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници. 
 1.9 При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с 

водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 метър.  
 При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на 

трактор с водач и техника за пожарогасене. Техниката за пожарогасене се състои от 

прикачно ремарке с цистерна с вода най-малко 2000 л, с помпа и осигурено 

теглително средство. Тази техника се оборудва с един двупътен разклонител с 

щорцови съединители, два шланга с диаметър 52 мм и минимална дължина по 10 м, 

един струйник със спирателен кран 52 мм и два струйника за разпръсната струя. 

Пожарогасителното съоръжение може да бъде заменено с поливомиячна машина или 

пожарен автомобил. 
 1.10 В жътвената кампания да използват земеделска техника, която отговаря 

на изискванията на производителя за безопасна експлоатация, след извършен 

годишен технически преглед и осигурена с искрогасители и пожаротехнически 

средства за първоначално гасене. 
 

 2. Гасене на възникнали пожари. 
 

 2.1 При получаване на сигнал за пожар, кметовете на общини и кметства са 

длъжни НЕЗАБАВНО да сигнализират на тел.112 и организират събирането и 

транспортирането на доброволните формирования, за започване на гасене.  
 2.2 В и К дружествата в област Пазарджик да организират своевременно 

пренасочване на необходимите водни количества за пожарогасене на населените 

места, където се въвежда воден режим за потребление. 
 2.3 При необходимост, съобразно обстановката се оповестява общинския 

щаб за изпълнение на общинския план за ЗЗБ и се въвежда плана в частта 

„Пожари”. 
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 3. Забранявам: 
  
 3.1. Паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, 

извършването на огневи работи, както пушенето в непосредствена близост до 

узрели житни блокове, фуражи и площадки, на основание чл. 6, ал.1, т.2 от Закона 

за опазване на земеделските земи. 
3.2. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в 

площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна 

зрялост до прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. 
3.3. Изхвърлянето на отпадъци от земеделски култури и складирането на 

фуражи на разстояние по-малко от 50 м от границите на горските насаждения; 
3.4. Паленето на огън и изгарянето на отпадъците в сметищата и депата, ако 

това не е предвидено в техните проекти. 
3.5. Забранява се извършването на огневи работи в горските територии по 

време на пожароопасния сезон. Тези дейности се допускат само в случаите на 

аварии и неотложен ремонт съгласувано с органите по пожарна безопасност и 

защита на населението и с държавните горски стопанства или държавните ловни 

стопанства. 
  

Настоящата заповед да се изпрати за изпълнение до: Кметовете на общини, 

на Ръководителя на обслужващия КЕЦ на „EVN Електроразпределение” АД, 

Ръководителя на  „Мрежи високо напрежение ЕРП” – Пазарджик; Директора на РДГ 

– Пазарджик; Директора на Южноцентрално държавно предприятие - Смолян, 

Директора на Югозападно държавно предприятие – Благоевград; Директора на 

Учебно-опитно горско стопанство – „Г. Ст. Аврамов” с. Юндола; Началника на 

“Лукойл” АД – гр. Бургас – ТПС гр. Ветрен; Директора на “Булгаргаз” ЕАД, район 

Ихтиман; Областно пътно управление – Пазарджик; В и К дружествата в 

Пазарджишка област; Директора на РИОСВ; Директора на Областна дирекция 

“Земеделие”. 
 
Копие от заповедта да се изпрати за информация в РДПБЗН Пазарджик. 
 

 В срок до 28.05.2020 г горецитираните структури да представят в Областна 

администрация Пазарджик писмени доклади за извършеното по заповедта. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на комисар инж. Ангел 

Дудов- Директор на РД ПБЗН - Пазарджик.  

 

 

 /П/ 

СТЕФАН МИРЕВ  

Областен управител 

 

 


