
 

ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 
ФАКС 04331/ 2884, e-mail   gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ З-281/13.06.2018 г. 

гр. Гурково 

 

  

Във връзка с писмо изх.№РД-07-163/31.05.2018 г. на Областна 

дирекция "Земеделие” гр. Стара Загора, относно настъпването във фаза 

„Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и обявяването на 

периода от 01.06.2018 г. до 31.10.2018 г. за пожароопасен сезон  в 

земеделските земи на територията на Област Стара Загора, във връзка с 

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

нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в 

земеделските земи, във връзка с чл.8, ал. 1 от Закона за опазване на 

селскостопанското имущество /ЗОСИ/ и на основание чл.44, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

Настъпването на етап „Восъчна зрялост” в посевите от житни 

култури на територията на Община Гурково, считано от 01.06.2018 г. и 

определям следните мерки за противопожарна безопасност: 

1. Изискванията за пожарна безопасност при извършване на 

дейности в земеделски земи са задължителни за всички юридически и 

физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и 

лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях. 

2. Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и 

паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на 

разстояние по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна 

зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на 

стърнищата. 

3. Забранява се извършването на ремонтни дейности по линейните 

обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна 

зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска 

извършването на гореспоменатите дейности след предварително 

уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна 

безопасност. 

4. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай 

неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна 
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безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на 

пожари. 

5. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) се 

забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци и 

използването на открити огнеизточници. 

6. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и 

частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, 

осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими 

предмети и материали в сервитута на пътя. 

7. В жътвената кампания да се използва земеделска техника, 

преминала годишен технически преглед и отговаряща на изискванията за 

безопасна експлоатация. Допускането на земеделската техника до 

участие в жътвена кампания се извършва със становище на Началника на 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 

/РСПБЗН/, след подадено искане по чл.13, ал.1, т.3 с приложени 

документи по чл.13, ал.2 от Наредба № 8121з-968 от 10.12. 2014 г. 

8. Водачите на земеделска техника са длъжни да спазват 

установените правила и норми за пожарна безопасност, да могат да 

работят с наличните пожаротехнически средства, да осъществяват 

дейност в земеделските земи с техника, която е допусната до участие в 

жътвената кампания от органите за „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ /ПБЗН/, да зареждат с гориво на пожарообезопасени места 

и при неработещ двигател, да съхраняват горивно-смазочните материали 

в затворени метални съдове извън посевите на пожарообезопасени места, 

да извършват ремонти и технически обслужвания на техниката на 

пожарообезопасени места, извън посевите и стърнищата. 

 

При възникване на пожари кметове на населени места, кметски 

наместници, земеделски производители, собственици (ползватели) на 

земеделски земи и горски територии, и граждани незабавно да 

информират на единния европейски номер 112 и Дежурния по ОбСС – 

Гурково на телефон: 04331/2009 за местоположението, размера и 

посоката за разрастването му.  

 При неизпълнение на мерките за пожарна безопасност в 

земеделските земи, органите на РСПБЗН – Гурково, да прилагат 

административно наказателните разпоредби за нарушителите, съгласно 

действащите нормативни актове. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на 

Община Гурково. 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните 

длъжностни лица, кметове на населени места и обществеността. Същата 

да се постави на информационните табла в сградите на общината и 

кметствата, и на интернет страницата на общината.  

   

Иван Иванов – 

Кмет на Община Гурково 

 
 
РД  


