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В изпълнение на заповед № РД-03-60/20.06.2016 г. на Областна дирекция 
„Земеделие” София град към МЗХ за предотвратяване възникването на пожари и нанасяне 
шети на селскостопански инвентар, горски територии и земеделски земи през 
пожароопасния период за 2016 г. и на основание чл. 3 от Наредба № 8121 з - 968/ 10.12.2014г. 
за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските 
земи, чл.44, ал. 1, т. ]. т.8 и ат.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10.ат.2. т. 1 и чл.15. ат.1. т.5 и т 9 
от Закона за опазване на околната среда

НАРЕЖДАМ:

1-През пожароопасния период, считано от 20.06.2016 г. до 31.10.2016 г.. с оглед 
спазване разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи и Наредба № 8121 з - 968/ 
10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в 
земеделските земи. се забранява изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в 
земеделските земи. и използването на открити действащи огнища.

2. Всички юридически и физически лица. собственици и ползвате.™ на земеделски 
земи, както и лица, които преминават или осъществяват дейности в близост до тях са длъжни 
да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в 
земеделските земи. както следва:

2.1 .Не се допуска 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 при житните култури до окончателното прибиране на 
реколтата и изораване на стърнищата.

2.2.Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, 
преминаващи през или покрай житните площи, през периода от восъчна зрялост до 
прибирането на реколтата.

.i.j.He се разрешава в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) 
паленето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огневи 
източници.

3. Водачите на земеделска техника са длъжни да спазват установените правила и норми 
за пожарна безопасност, да осъществяват дейности в земеделските земи с техника, която 
е допусната до участие в жътвената кампания от органите на ПБЗН и да зареждат гориво на 
пожарообезопасени места при неработещ двигател.
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4. Всички юридически и физически лица: осъществяващи дейности в земеделските 
земи. следва да организират изпълнението на изискванията на 3033 и Наредба № 8121 з - 
968/10.12.2014 г.. да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност на населението, 
да уведомят писмено съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението" преди започване на жътвата в площи над 100 дка. да определят и подсигурят 
пожарозащитни ивици в земеделските земи засети с житни култури, както и да използват 
земеделска техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

5. Кметовете на райони с вътрешни заповеди следва да обявят настъпването на 
„Восъчна зрялост на посевите от житни култури и предприемат мерки за осигуряване на 
пожарната безопасност въз основа на писмено уведомление от Областна дирекция 
„Земеделие” София град.

6. Всяко лице забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за 
уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски 
номер 112.

7. При констатиране патеж на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други 
растителни остатъци, районните кметове да предприемат съответните административно 
наказателни мерки спрямо нарушителите, в противен случай носят наказателна отговорност 
на основание чл.162, ат.1 от Закона за опазване на околната среда.

Препис от заповедта да се връчи на кметовете на райони, кметовете на кметства и 
кметски наместници, за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Мария 
Бояджийска, заместник - кмет на Столична община.
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