РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД
№ РД-07-219/22.05.2015 г.
На основание чл. 32, ал.1, във връзка с чл.31, ал.1, т.4 от Закона за администрацията, чл. 5,
ал.4 и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и Наредба № 8121з-968
от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи,
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведат следните организационни мероприятия:
1. Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч към Министерството на земеделието и
храните да създаде организация за:
- определяне настъпването на „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури;
- уведомяване кметовете на общини и Районните служби „Пожарна безопасност и
защита на населението” (РСПБЗН).
2. Кметовете на общини да създадат организация за:
- навременно разгласяване изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември
2014 г. сред населението;
- обявяване със своя заповед настъпването на „Восъчната зрялост” и определяне на
мерки за осигуряване на пожарната безопасност, на основание постъпилото
уведомление от Областна дирекция „Земеделие” - Ловеч;
- недопускане 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;
- осигуряване механичното отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети
и материали в сервитута на пътищата общинска собственост, минаващи през и/или
покрай житни посеви;
- организиране и провеждане мероприятия за опазването на селскостопанското
имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество;
- организиране и своевременно извозване до мястото на пожара на групи за гасене на
пожари и оборудването им с пожаротехнически средства за първоначално гасене;
3. Юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи да
организират:
- изпълнение на изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г.;
- писмено уведомяване на съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи
над 100 дка;
- парцелиране и осигуряване пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с
житни култури, съгласно изискванията на наредбата;
- определяне на лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на
лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на
посевите, и участниците в жътвената кампания, за което да се изготвя и подписва
протокол;

-

-

наблюдение на площите с посеви през периода от „Восъчна зрялост” до
окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни
наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните
се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни
средства;
представяне в съответната РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с
житни култури;

Да се проведат следните технически мероприятия
1. Кметовете на общини да създадат необходимата организация и извършат следното:
- да се провери състоянието и приведат в изправност пожарните хидранти (ПХ),
пожарни кранове (ПК), водоеми, помпи за пожарни нужди и др.;
- да се провери състоянието и приведат в изправност наличните пожаротехнически
средства за първоначално гасене;
- осигуряване на пътища и подстъпи до водоизточници за пожарни нужди;
- чрез местните средства за масово осведомяване и радиовъзли да се запознае
населението с изискванията за пожарна безопасност преди, по-време и след
жътвената кампания, регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 10 декември
2014г.;
2. Юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи са
длъжни да извършат следното:
- да се провери състоянието и приведат в изправност ПХ, ПК, водоеми, помпи за
пожарни нужди и др., намиращи се на съответната територия;
- да се провери състоянието и приведат в изправност наличните пожаротехнически
средства за първоначално гасене;
- в жътвената кампания да се използва земеделската техника, която да отговаря на
изискванията на производителя за безопасна експлоатация, извършен годишен
технически преглед и допусната от органите за ПБЗН, удостоверено със становище
на началника на РСПБЗН;
- организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на
участниците в прибирането на реколтата, за което да се изготвят протоколи;
- при започване на жътвата житните култури да се парцелират на площите 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 трябва да се отделят с пожарозащитни ивици с
ширина не по-малко от 6 м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни
паркове, от автомобилни пътища, от огради на газоразпределителни и катодни
станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи,
петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;
- около съоръженията (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните
електропроводи, преминаващи над житни площи, да се обособяват пожарозащитни
ивици с ширина не по-малко от 6 м;
- осигуряване дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална ширина
на захвата 1 м при жътва в площ над 100 дка;
- осигуряване дежурство на трактор с водач и техника за пожарогасене, съгласно
изискванията на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. при
жътва в участъци с обща площ над 2000 дка;
- при складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи
(слама, сено и др.) се обособяват на фигури, съгласно изискванията на чл. 18, ал. 2,
3 и 4 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г.;
- осигуряването на земеделската техника и площадките за зареждане с ЛЗТ и ГТ с
пожаротехнически средства за първоначално гасене, съгласно изискванията на чл.
13, ал. 1, т.7 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г.;
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недопускане 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.
- недопускане в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици)
паленето на стърнища и други растителни остатъци;
- недопускане в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици)
използването на открити огнеизточници;
- поставянето на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на
пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г.
за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при
работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
При констатирани нарушения на изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември
2014 г., органите за ПБЗН стриктно да прилагат съответните мерки за административна
принуда, предвидени по установения законов ред.
Всички допълнително възникнали въпроси по осигуряване на пожарната безопасност,
физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, да се решават съвместно с
органите за ПБЗН, кметове на общини и юридически и физически лица, осъществяващи
дейности в земеделските земи.
Настоящата заповед да се изпрати до ОД „Земеделие” - Ловеч, кметовете на общини и
кметства, РДПБЗН - Ловеч и се доведе до знанието на юридически и физически лица,
осъществяващи дейности в земеделските земи.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам. областния управител г-н Драгомир
Кавалски и комисар Владимир Кацарски – директор на РДПБЗН - Ловеч.
-

Д-Р МАДЛЕНА БОЯДЖИЕВА
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