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Относно: Обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи и настъпване на етап
„Восъчна зрялост” на посевите от житни култури

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл. 5, ал. 4 и
чл.6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, Наредба М98121з-647 от
01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,
чл. 4, ал. 4 от Наредба Л98121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарнабезопасност при извършване на дейности в земеделските земи на Министъра на
вътрешните работи и Министъра на земеделието и храните, в изпълнение на чл. 8 от Закона
за опазване на селскостопанското имущество, писмо с изх. М9РД-12-О4-91 от 06.06.2022 г. и
Заповед Ме РД-04-122/06.06.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” - Хасково, с оглед
недопускане възникването на пожари и нанасяне щети на сгради, селскостопански инвентар
и земеделска продукция в земеделски земи и горски територии,

НАРЕЖДАМ:
1. Обявявам за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на община

Ивайловград периода от 03.06.2022 г. до 31.10.2022 г.
2. Определям настъпване на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури.3. Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски

земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях, следва
да спазват правилата и нормите на пожарна безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи.

4. Определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопасност на
територията на община Ивайловград:
> Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни

превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от
настъпването на „Восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и
изораване на стърнищата.

> Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи
през житни площи, през периода от „восъчна зрялост” до прибиране на реколтата.
Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН приспазване на изискванията за пожарна безопасност.

> Забранявам паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването
на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове, крайпътни ивици
и други площи).

> Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни
пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, да извършват механично
отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на
пътя.



> Задължавам физическите и юридически лица, преминаващи покрай неожънати площи,
да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не
предизвикват възникването на пожари.

> Възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в
общината, да извършат почистване на района около естествените и изкуствените
водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях. Да следят за
наличие на обозначителни табели и ако установят повреда или липса на същите - да ги
възстановят.

> Възлагам на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в
земеделските земи, изпълнението на следните мерки:
-да организират и изпълняват изискванията на НаредбаМ98121з-968 от 10.12.2014 г.;
-да уведомяват писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
- подават по реда на чл. 29 от Административнопроцесуалния кодекс искане за

допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника, съответно до
началника на РСПБЗН, съгласно приложение Не 1 или по електронен път до директора на
СДПБЗН/РДПБЗН, съгласно електронната форма на предлаганата от ГДПБЗН
административна услуга;

- да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с
житни култури, съгласно изискванията на чл. 16 от Наредба М98121з-968: при започване на
жътвата житните култури да се парцелират на площи за еднодневна работа с
противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване,
отстраняване на сламата и изораване;

- площите, засети с житни култури да се отделят с пожарозащитни ивици:
. от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. с

ширина не по-малко от 6 м.;
0 от автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна

мрежа;
. от сгради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и

съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи,
газостанции, бензиностанции и други обекти с широчина не по-малко
от 10 м.

- да обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м около
съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи,
преминаващи над житни площи;

- да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на
лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, и
участниците в жътвената кампания (да определят лице за извършване на инструктаж). Да
изготвят и подпишат протокол за извършен инструктаж;

- да осигурят дежурство на трактор с водач с прикачен най-малко четирикорпусен
плуг, при жътва в площ над 100 дка. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка да
осигурят дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене съгласно изискванията
на Наредба Л98121з - 968, приложение М92;

- да осигурят земеделските земи и обектите с пожарогасителни технически средства
съгласно приложение МЦ от Наредба М98121з - 968 от 10.12.2014 г.;

- да организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост
до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни набшодателни
постове, съгласувано с РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически
средства за първоначално гасене и съобщителни средства;

- водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарнабезопасност.
> Забранявам извършването на дейности в земеделските земи и обекти със земеделска

техника, която не отговаря на изискванията по чл.20 от Наредба М98121з - 968.



Техниката да се допуска до участие в жътвената кампания след проверка от органите
на РСПБЗН и издаване на протокол, удостоверяващ нейната пожарна безопасност.
> При забелязано огнище на пожар да се обаждат на тел. 112 и в Общината, на телефон:

03661/8154 (денонощен дежурен при ОбСС).
> При констатирани нарушения да се налагат административни наказания и се вземат

мерки за възстановяване на вредите, на основание чл. 8 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество.

Нарушителите носят административна и наказателна отговорност по 3033, ППЗОЗЗ,
ЗМВР и ППЗМВР.

Заповедта да се оповести публично на интенет страницата на Община Ивайловград и
да се постави на достъпно място в административните сгради на кметствата на територията
на община Ивайловград.

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до кметовете и
кметските наместници на населени места, ръководители на кооперации, Началника на
РСПБЗН - Ивайловград.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кръстю Делииванов - зам.-кмет на
община Ивайловград.

ДИАНА ОВЧАРОВА
Кмет на община Ивайловград

Ивайловград, област Хасково, п.к. 6570, ул. ”България” Ме 49, ПК 10, тел: 03661/6090; 6528,
факс: 03661/ 6022; СЗМ: 0885504010; виц:/Мшщйуашоущафьв;

е-тай]: оЪа 1уау1оуагащааьуьв


