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Препис!

ЗАПОВЕД
№ З-01-427
гр. Търговище, 21.06.2016 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014
г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи и Писмо изх. № АО-02-2423/13.06.2016 г. на директора на ОД
„Земеделие”, за настъпил етап „восъчна зрялост” в развитието на посевите от житни
култури,
ОБЯВЯВАМ:
Етап на развитие на есенните житни култури на територията на Община
Търговище „Восъчна зрялост” и във връзка с това, за обезпечаване на пожарната
безопасност в Община Търговище по време на жътвената кампания през 2016 г.,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Посевите с житни култури да се разделят на участъци не по-големи от 1 000 дка
чрез пожарозащинти ивици с широчина най-малко 10 м.
2. Забранявам паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни
превозни средства в посевите и на разстояние по-малко от 50 метра от тях, до
окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
3. ЕСО ЕАД МЕПР Търговище, и ЕНЕРГО ПРО Търговище да извършат проверка
на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с
житни култури и да приведат провеса им в съответствие с нормативите за безопасно
придвижване на земеделската техника и недопускане на пожари.
4. „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, район Вълчидол, да извърши проверка за
техническото състояние на газопровода, преминаващ през житни площи на територията
на Община Търговище.
5. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти,
преминаващи през житни площи до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации,
такива дейности да се извършват след уведомяване на РСПБЗН при спазване на
изискванията за пожарна безопасност.
6. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища
и железопътни трасета, минаващи през или покрай житни посеви, да осигурят механично
отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитутите на
стопанисваните обекти.
7. Земеделските кооперации, юридическите и физическите лица, осъществяващи
дейности в земеделските земи, стриктно да изпълняват изискванията на Наредба
№ 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
извършване на дейности в земеделските земи:
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- да организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост
до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни
постове, съгласувано с РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически
средства за първоначално гасене и съобщителни средства;
- да подават, по реда на чл. 29 от Административнопроцесуалния кодекс, искане по
образец до РСПБЗН за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската
техника;
- при започване на жътвата, житните култури да се парцелират на площи за
еднодневна работа, с противопожарни ивици, широки не по-малко то 6 м., изпълнени чрез
ожънване, отстраняване на сламата и изораване;
- преди започване на жътва в площи над 100 дка, да се уведомява писмено
РСПБЗН Търговище, а по време на жътвата, да се осигурява дежурство на трактор с водач
с прикачен плуг с минимална ширина на захвата 1 м;
- при жътва в площи над 2000 дка, да се осигурява дежурство на трактор с водач и
техника за пожарогасене, състояща се от прикачно ремарке с цистерна с най-малко 2 000
литра вода, с помпа и осигурено теглително средство;
- при складиране или съхранение на открито в земеделски земи на грубите фуражи,
те се обособяват на фигури с тегло до 200 т и в групи до 600 т, върху терен, почистен от
растителни остатъци, на разстояние не по-малко от 10 м от пътища и 50 м от от горски
насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина най-малко
5 м.
8. Гасаческите групи да се снабдят с храстови метли, лопати и други необходими
пособия. Да се определят транспортните средства за извозване на групите.
9. Кметовете и кметските наместници да информират населението за спазване на
противопожарните изисквания по време на жътвената кампания и да съдействат на
противопожарните органи при тяхната превантивна дейност и при овладяване на
възникнали пожари. Кметовете на населени места да издават актове за установяване на
административни нарушения на основание Наредбата за опазване на обществения ред в
Община Търговище.
10. Кметовете и кметските наместници да запознаят с настоящата заповед
земеделските кооперации, арендатори и земеделски производители – участници в
жътвената кампания на територията на техните кметства и кметски наместничества.
11. Заповедта да се публикува на сайта на Община Търговище.
Контрола по изпълнение на Заповедта възлагам на Христалина Халачева –
секретар на Община Търговище.
Настоящата Заповед да се изпрати на ЕСО ЕАД МЕПР Търговище, ЕНЕРГО ПРО
Търговище „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, район Вълчидол, на кметовете и кметските
наместници за изпълнение.
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
/ П /
Кмет на Община Търговище

2

