РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№. РД-07-48
Ловеч, 26 март 2012 г.
На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал.1 от Закона за
горите, постъпило предложение от директора на РУГ № РД-07-47/23.03.2012г. и във
връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на
бързото затопляне на времето
НАРЕЖДАМ:
1.
Определям за начало на пожароопасен сезон времето от 23.03.2012 г. до
31.10.2012 г. за територията на всички горски стопанства и населени места в Област
Ловеч.
2.
Кметовете на общини да създадат организация за своевременно разкриване
на пожарите и информиране на съответните служби на ОУПБЗН и горските стопанства
като:
- Осигурят дежурства в кметствата за оповестяване на пожарогасителните
екипи и спасителните групи;
- Създадат необходимата организация за събиране, транспортиране и
оборудване на доброволческите групи за гасене на пожар, в т.ч. и
всестранното им осигуряване;
- Координират действията на участващите в ликвидирането на пожарите екипи;
- Осигурят пътища и подстъпи до противопожарните водоеми;
- Проведат разяснителна работа сред населението за недопускане на
безотговорно палене на сухи треви и храсти в и около населените места, в
близост до горски и овощни масиви, като за целта потърсят съдействие от
органите за ПБЗН.
3.
Ръководителите на горски стопанства да обновят предупредителните табели
и знаци, забраняващи паленето на огън в опасните места или да поставят нови такива по
тяхна преценка.
4.
Специализираните органи от службите за ПБЗН да организират дейността си
за стриктно прилагане на контролната и превантивна дейност възложена им със Закона на
МВР и съответните наредби, като налагат на нарушителите и причинителите на пожари
всички санкции предоставени им от закона.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник областния управител
г-н Сашо Данков.
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