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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-05-473 

 

гр. Хисаря, 06.07.2022 г. 

 

      

          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение разпорежданията на чл. 40 от 

Наредба № 8/11.05.2012 г. и чл. 4, ал. 4от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата 

и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и с 

цел осигуряване на пожарна безопасност, създаване на организация за предотвратяване, 

пресичане и гасене на възникнали пожари в земеделските земи и горските територии на 

Общината 

НАРЕЖДАМ: 
I. Организационни и превантивни мерки. 

1. Кметовете и кметските наместници, Директора на ОП ЧОСР, Председателите на 

земеделски кооперации (ЗК), Председателите на водни сдружения, собствениците и 

ползвателите на земеделски земи, собствениците на животновъдни ферми, да организират 

и проведат профилактични мероприятия по предотвратяването на пожари в земеделския 

фонд, както следва: 

а. Запознаване, разясняване и разгласяване на изискванията на Наредба № 8121з-

968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на 

дейности в земеделските земи; 

б. Да се създаде оптимална организация и осигурят при необходимост допълнителни 

сили и средства за гасене на възникнали пожари. Списъците на групи за гасене на 

пожари с данни за членовете, начина на връзка, транспорт за извозване и сборен пункт 

да се представят на Кмета на Общината в срок до 15.07.2022 г.; 

в. Председателите на ЗК, собствениците и ползвателите на земеделски земи да 

подсигурят безпрепятствено преминаване на противопожарните автомобили в случай 

на гасене на възникнал пожар; 

г. Председателите на ЗК, Директор на ОП ЧОСР, Председателите на водни сдружения 

в Старосел и Старо Железаре, собствениците и ползвателите на язовири и др. открити 

водоизточници, да осигурят достъп до тях за дозареждане на противопожарните 

автомобили и водоноски; 

д. Председателите на ЗК, собствениците и ползвателите на земеделски земи да 

предоставят на РС ПБЗН Хисаря схеми с разположението на заетите площи с житни 

култури, пожарозащитните ивици и пътища за придвижване на пожарната техника; 

е. Секретарят на Общината да инструктира и приведе в готовност „ДФ – Хисар“ на 

Общината, за да се включи активно при гасене на възникнали пожари. Да създаде 

необходимата организация за своевременното му оповестяване и извозване до мястото 

на пожара и оборудването му с подръчни противопожарни уреди и инструменти; 

ж. Да се осигурят денонощни дежурства с наличие на телефонна връзка в кметствата и 

кметските наместничества по време на пожароопасния сезон; 

з. Да се поставят предупредителни табели покрай посевите през периода на восъчна 

зрялост до прибиране на реколтата; 
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и. Да се изпълнят противопожарните ивици край житните блокове, гробищни паркове, 

сметища, жилищни и стопански постройки граничещи с горски и полски фонд; 

й. Да се спазват предупредителните и забранителни знаци и табели за пожарна 

безопасност съгласно Наредба № РД-07/8/20.12.2008 г. за минималните изисквания за 

знаци и сигнали за безопасност и/или при работа; 

к. Да се размножи и постави на публично достъпни места уведомлението за граждани. 

     II.  Мерки за пожарна безопасност по опазването на житните посеви, тревната 

растителност и трайните насаждения в земеделските земи. 

1. На физическите лица, служители и работници на юридическите лица, които 

преминават през/или в близост, или извършват определена дейност до/в земеделските 

земи и фуражните площадки забранявам: 

а. Използването на открит огън, тютюнопушене, огневи работи и паркиране на МПС в 

площите с посеви и на разстояние по-малко от 50 м. от тях, от настъпване на восъчна 

зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата; 

б. Използването на огнестрелно оръжие, сигнални ракети в района с неожънати масиви 

и в близост до фуражните площадки; 

в. Паленето на открит огън на разстояние по-малко от 100 метра от границата с горските 

територии; 

г. Паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи, слогове, 

крайпътни ивици и в др. площи; 

д. Използването на открити огнеизточници и др. ЛЗТ в района на фуражните площадки; 

е. Да предупредят работниците и пастирите да не палят открит огън, да не се хвърлят 

незагасени цигари при дейността им по време на паша на животновъдните стада; 

     III.  Мерки за пресичане и гасене на възникнал пожар. 

1. Физическите лица, които първи са забелязали или им е съобщено за възникнал 

пожар в житни масиви или в земеделски и горски територии, са длъжни да съобщят 

незабавно на тел. 112 или да предприемат мерки за уведомяването на РС ПБЗН Хисаря 

на тел. 0337/60420/421. 

2. При получаване на сигнал за пожар, Кметовете и кметските наместници по места, 

Ръководствата на ЗК, собствениците и ползватели на земеделски земи са длъжни да 

уведомят РС ПБЗН и да организират оповестяването, събирането и извозването на 

гасаческите групи, снабдени със средства за гасене до мястото на пожара. 

3. При възникнала необходимост Директора на ОП ЧОСР да осигури използването 

на наличната техника и водоноска. 

4. Секретарят на Общината да поддържа в готовност членовете на „ДФ – Хисар“ в 

Общината, като организира оповестяването, събирането и превозването му до мястото  

в случай на възникнал пожар. На терен да се изпълняват указанията на служителите на 

РС ПБЗН.  

5. Секретарят на Общината да създаде необходимата организация за взаимодействие 

с РС ПБЗН, Кметовете и кметските наместници, Председателите на ЗК и другите 

длъжностни лица с цел успешно изпълнение на разпоредените мерки. 

6. Секретарят на Общината да изготви схема за оповестяване на длъжностните лица 

в случай на възникнал пожар (Приложение № 2) и списък на „ДФ – Хисар“ с начина на 

оповестяване и транспортното осигуряване (Приложение № 3). 

    IV.  Сили, средства и транспортно осигуряване. 

1. Определям специализирана група за действия при гасене на пожар в общинските 

горски и полски територии – доброволците от „ДФ – Хисар“ в Общината (Приложение 

№ 3). 
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2.   Определям специализирана група за разузнаване и начална атака на възникнал 

пожар, както следва: 

- Инж. Ангел Веселинов – Директор на ОП ОбщГС; 

- Г-н Тодор Спасов – Горски стражар в ОП ОбщГС; 

- Г-н Христо Кацарски – Шофьов р Общинска администрация; 

- Г-н Тодор Огнянов – Шофьор в Общинска администрация; 

- Кметовете на населените места в Общината (Приложение № 4). 

3. Определям следните автомобили за транспортно осигуряване на специализираните 

групи по точки 1-ва и 2-ра: 

- Миниван Пежо с рег. № РД 9481 МС; 

- Дачия Дъстър 4х4 с рег. № СВ 5417 ВХ; 

- Микробус Ситроен с рег. № РВ 0967 АС; 

- Лада Нива 4х4 с рег. № РВ 0708 СВ; 

4. Определям дежурни служители за приемане на сигнали за възникнали пожари в 

горските и полски територии на Общината, както следва: 

- Оперативен дежурен на смяна в Общината, тел. 0337/62233, GSM 0882018660; 

- Г-н Тодор Спасов – Горски стражар в ОП ОбщГС, GSM 0879808820; 

5. Определям Петко Петров – Секретар на община Хисаря за отговорно длъжностно 

лице, за създаване на необходимата организация, взаимодействие и координация по 

изпълнението на мероприятията заложени в Годишния план и Плана за действия при 

гасене на пожари между РС ПБЗН, ОП ОбщГС, ДФ – Хисар, ТП ДГС, Специализираните 

групи и други длъжностни лица. 

Приложения № 1, 2, 3 и 4 са неразделна част от настоящата заповед. 

Екземпляр от заповедта да се изпрати на Началника на РС ПБЗН Хисаря. 

Копие от заповедта да се изпрати на Кметовете и кметските наместници по места, които 

да ги връчат на Председателите на ЗК, на собствениците и ползватели на земеделски земи 

и собствениците на животновъдни ферми за сведение и изпълнение. 

Копие от заповедта да се изпрати на Директора на ОП ЧОСР и Директора на ОП ОбщГС 

за сведение и изпълнение. 

Копия от заповедта да се изпрати на Председателите на водните сдружения в Старосел 

и Старо Железаре за сведение и изпълнение. 

Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината, копие да се постави на 

информационните табла.  

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Милена Балямска – 

Заместник – кмет на община Хисаря и Началника на РС ПБЗН Хисаря. 

 

 

 
ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/ 

Кмет на община Хисаря      

 

 

 

 

mailto:mcontacts@hisarya.bg
file:///C:/Users/t.aksimova/Desktop/www.hisarya.bg

