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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 951/09.06.2022 г. 
ГР. ЛЯСКОВЕЦ 

 
 

 СЪДЪРЖАНИЕ: Предприемане на мерки от органите на местната власт, 
собствениците и/или ползватели на земеделски земи и горски масиви, с цел намаляване на 
риска от пожари в житните масиви в периода от “Восъчна зрялост” до прибирането на 
реколтата на територията на община Лясковец. 
 
 В резултат на започналото повишаване на температурите  през последните дни, са 
налице предпоставки за усложняване на пожарната обстановка. Във връзка с настъпването на 
“Восъчна зрялост” на посевите от житни култури съгласно изискванията на Наредба №8121з 
– 968 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на 
дейности в земеделските земи и в изпълнение на изискванията дадени в заповед № РД-04-
69/09.06.2022 г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – В. Търново, в което се 
определя, настъпване на етап “Восъчна зрялост” на посевите от житни култури и се обявява 
пожароопасен сезон на територията на Област Велико Търново, считано  от 09.06.2022 г. и 
Уведомително писмо Рег. № 720000-58/03.05.2022г. на Началника на РСПБЗН – Г. 
Оряховица.  Това създава условия за възникване на големи и сложни пожари в поземления и 
горски фонд на населените места по време на  жътвената кампания. 
 За ограничаване възникването на пожари в поземления и горски фонд на населените 
места по време на  жътвената кампания е необходимо организиране и провеждане на редица 
мероприятия. 
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА; чл. 77 ал. 3, 5 и 7 от Закона за горите; чл. 6 ал. 1 т. 2 от 
Закона за опазване на земеделските земи, относно забраната за изгарянето на стърнищата и 
други растителни остатъци в земеделските земи; чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з - 968 от 
10.12.2014 г.; чл. 69 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, за провеждане на 
мероприятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 
1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество  
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 

 1.Забранява се изгарянето на суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други 
площи в и около масивите.  
 2.Кметовете, председателите на земеделски кооперации и органите стопанисващи 
общинските пътища, да организират превантивна дейност за недопускане възникването на 
пожари в земеделските земи /житни масиви/ , горският фонд , канавките и сервитутните 
ивици покрай тях и около местата за паркиране, като осигурят почистването от сухи треви, 
дървени отпадъци и други горими материали. 
 3.Кметовете чрез средствата за масова информация по места да организират и проведат 
разяснителна работа сред населението, работниците, ловците, пчеларите,пастирите на стада и 
др. за опазване на земеделските земи и горите от пожари. Да се проведе инструктаж с 



пастирите на стада, пчеларите и ловците като за същите се изготви списък и подпис на 
инструктираните. 
 4.Кметовете на населени места и председателите на земеделски кооперации съгласно, 
чл. 77 ал. 6 от Закона за горите и чл. 125 ал. 1 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
горите да организират гасачески групи за гасене на пожари, като по един екземпляр от  
заповедите за изграждане на групите да се изпратят в общинската администрация –
Експерт”УК и ОМП”, РСПБЗН и Държавно лесничейство – Г. Оряховица. Личният състав на 
групите да се уведоми срещу подпис и да бъде осигурен с оборудване за гасене на пожари. 
 5.За възникването на пожари , за тяхното локализиране и ликвидиране, съвместно със 
силите на РСПБЗН, реално да вземат участие и личният състав от групите на кметствата, 
земеделските кооперации и доброволното формирование на общината. 
 6.Да се приведат в готовност за използване и дооборудват противопожарните депа в 
кметствата. 
 7.Преди започване на жътвената кампания да се извърши технически преглед за 
състоянието и пожаробезопасността на земеделската техника. 
 8.Да се поставят предупредителни и забранителни табелки покрай посевите 
от”Восъчна зрялост” до прибирането на реколтата. 
 9.По време на жътвената кампания да се организира денонощно дежурство в 
кметствата и земеделските кооперации и се подава своевременно информация при възникване 
на пожари. 
 10.Да се обозначат подходите към водоемите, които могат да се използват.Там където 
не е възможно / земеделските кооперации/ да подсигурят цистерни за пълнене на 
противопожарните автомобили с вода. Да се осигурят трактори за изораване на 
минерализовани ивици и превозни средства за извозване на доброволните формирования. 
 11.Кметовете да издадат свои заповеди в които да включат провеждане на 
мероприятия за намаляване опасността от възникване на полски и горски пожари. 
 12.Земеделските кооперации и земеделските производители да изготвят и предоставят 
на РСПБЗН - Г. Оряховица схеми за разположението на житните масиви, с нанесени пътища 
за предвижване на противопожарната техника и разположението на водоизточниците, 
екземпляр от схемите да се предоставят в Общинска администрация на Експерт “УК и ОМП”. 
 13.Срок за организиране и провеждане на основните мероприятия –17.06.2022 г. 
 Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на населените места, 
председателите на земеделските кооперации, земеделските производители, ОД“Земеделие“ – 
В. Търново и РСПБЗН - Г. Оряховица. 
 
 Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 
 
 
 
Д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 
 
Изготвил: 
Експерт „УК и ОМП” и Координатор по ПБ 
Инж.Данаил Ангелов     
 


