РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД
№ 106
гр.Търговище, 23.03.2021 г.
На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията , в изпълнение на чл.
137 ал.1 от Закона за горите и във връзка с депозираното предложение от Директора на
РДГ Шумен с наш вх. № РД-29-33 от 22.03.2021 г. с цел осигуряване на пожарната
безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на Област
Търговище
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям за пожароопасен сезон в горите през периода от 25.03.2021г. до
30.10.2021г.
2. Забранявам по време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и
извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите

на

горските територии.
3. Забранявам паленето на огън в горските територии, освен на определените,
обезопасени и обозначени за целта места и напускане на мястото, без огъня да бъде
изгасен.
4. Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собственици на гори да
създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските
територии, както и за спазването на чл. 6 т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи,
относно пълната забрана за изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете,
крайпътните ивици и други площи.
5.

Ръководителите

на

земеделски

кооперации,

арендатори

и

ползватели

на

селскостопански земи, намиращи се в територии, граничещи или в близост до горски
територии да поддържат в изправност изискващият се противопожарен инвентар и в случай
на пожар да се включат в гасенето му.
6.

Ръководителите

на

земеделски

кооперации,

арендатори

и

ползватели

на

селскостопански земи намиращи се, граничещи или в близост до горски територии да
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извършат ограждане на житните култури с минерализована ивица, с ширина минимум три
метра преди настъпване на восъчна зрялост.
7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи
попадащи в горски територии, са длъжни за своя
7.1

да ги поддържат

почистват периодично от
7.2

или

сметка:

целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги

дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали;

да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или

съоръжението;
7.3

да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги

обезопасяват.
8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии , са
длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
9. Сдруженията на ловците, риболовците и на туристите в България, чрез своите
органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските
територии преди всеки излет.
10. Началниците на военни поделения и части при провеждане на полеви занятия и
учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат
действия за недопускане на пожари и за своевременното им потушаване.
11. Органите на пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на
държавните

горски

и

държавните

ловни

стопанства,

общините,

собствениците

и

ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях да
поддържат

повишена

бдителност

и

активност

през

пожароопасния

сезон

и

необходимост да предприемат незабавни действия за ограничаване и потушаване

при
на

горските пожари.
12. Кметовете на населени места, държавните горски стопанства и държавните ловни
стопанства да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарната
безопасност и защита на населението за своевремено информиране в случай на пожар и
предприемане на действия за потушаването му.
13. Органите на пожарна безопасност и защита на населението и Регионална
дирекция по горите Шумен самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по
изпълнение

на

предвидените

противопожарни мерки

и мероприятия

в горските

територии.
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до: Кметовете на
общини, Регионална дирекция по горите Шумен, РД "ПБЗН" Търговище и Североизточно
държавно предприятие, Поделение 24540.
Кметовете на Общини да сведат настоящата заповед до знанието на всички
заинтересовани страни по въпросите, упоменати в нея.
В изпълнение на чл. 137, ал.2 от Закона за горите заповедта да се публикува на
интернет страницата на Областна администрация Търговище.
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Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Панайот Димитров-Заместник
областен управител на област Търговище.

С уважение,
ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ /П./
За Областен управител на Област Търговище,
Съгласно Заповед № 82/04.03.2021г.

7700 Търговище, ул. Стефан Караджа 2,
тел.: +359 601 66 654, факс: +359 601 66 654
е-mail: oblast@tg.government.bg; web:http://www.tg.government.bg
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