
 

 
 

З А П О В Е Д 

 

№555  

 

ТЕРВЕЛ   22. 08. 2018 г. 

 

 

     На основание чл. 44, ал.1, т.8 и 9, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със 

заповед №РД-07-59/10.08.2018г. на Областна дирекция ”Земеделие” гр. 

Добрич, с оглед разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 6 ал.1, т.2 от Закона за 

опазване на земеделските земи и Наредба №8121з-968/10,12.2014г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на 

дейности в земеделските земи, във връзка с писмо на Директора на 

Дирекция „Сигурност”, при Министерство на земеделие и  храните, с 

изх./ 91-614/09.05.2018г. за недопускане възникването на пожари и 

нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и земеделска 

продукция и писмо с изх. № 9166-67/08.08.2018г. на Заместник министъра 

на земеделието, храните и горите.  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

      1. Определям допълнителни мерки за пожароопасен сезон  в земеделски 

земи по чл.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в 

област Добрич за периода от 11.06.2018г. до 31.10.2018г. 

      2. Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и 

паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на 

разстояние по малко от 50м. до тях, от настъпване на восъчната зрялост до 

окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата съгласно 

чл. 6 от „Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014г.за правилата и нормите 

за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи”. 

      3. Не се разрешава в земеделски земи паленето на стърнища и други 

растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници на основание 

чл. 12  от „Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014г.за правилата и нормите 

за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи”. 

      4. Водачите на земеделска техника да спазват определените правила  и 

норми на пожарна безопасност съгласно чл. 14 от наредбата. 

      5. При складиране, или съхранение на открито в земеделските земи 

грубите фуражи /слама, сено и др./ да се обработват на фигури с единично 

тегло до 200т. и в група до 600т. върху терен, почистен от растителни 

отпадъци с разстояние между фигурите не по-малко от 15м., между групите 
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не по-малко от 50 м., на разстояние не по-малко от 10 м. от пътища и 50 м. от 

горски насаждения с пожарозащитни ивици с ширина най- малко 5 м. 

      6. Общинската служба по земеделие към ОД „Земеделие” Добрич да 

извърши проверка има ли пожарозащитни изици  в земеделски  земи, които 

са били засети с житни култури и спазва ли се забраната за изгаряне на 

стърнища и други растителни отпадъци  в земеделски земи, както и паленето 

на открит огън, тютюнопушенето и т.н.  

     7. Настоящата заповед да се оповести публично в сайта на общината. 

          

     Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички имащи касателство по 

въпросите упоменати в нея и задължително да упражняват контрол по 

изпълнението и. 

 

 

 

 

 
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ …………. 

КМЕТ НА ОБЩИНА  ТЕРВЕЛ 

                                                      

 

 

Изготвил:  

Н. Маринов 

Ст. Специалист ГЗ и ОМП 

 

 


