
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
“ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

ЗАпоВЕдмана./еще..дои г.

Относно: Обработка на пасища.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита прибедствия, в изпълнение на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското
имущество, Заповед МОМП-02-3/ 19.07.2022 г. на Областен управител на обпаст Хасково иМоя заповед ММН/01.04.2022 г. във връзка с определения пожароопасен сезон в периода от01.04.2022 г. до 15.11.2022 г. в горските територии на община Ивайловград,

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам обработката на пасища на територията на община Ивайловград след11,00 часа в периода от 21.07.2022 г. до 15.09.2022 г.
2. Кметовете и кметските наместници на населени места при обявен пожароопасен

риск от високи температури, силен вятър и риск от бързоразвиващи се пожари на
територията на община Ивайловград, своевременно да информират местното население,земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в
горските територии и в съседство с тях.

3. Кметовете и кметските наместници на населени места да заострят вниманието нажителите на общината при извършването на дейности по почистване на пасища, ливади,
горски територии и дворове в населените места.

4. При възникване На пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен
адрес на тел. 112 и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му.5. Да се информира местното население за задълженията и мерките по защита на
горските територии и се оповестява своевременно. Да се създаде организация за участиетона населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни
формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи.

Настоящата заповед да се публикува на интернет странгщата на Община
Ивайловград.

Контрол по изпълнение на заповед . , ;» а Кръстю Делииванов - зам.-кмет наобщина Ивайловград.

ДИАНА ОВЧАРОВА
Кмет на община Ивайловград
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