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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 
З А П О В Е Д 

 

№РД_2 -131 

 

Брезник 01.03.2018 г. 

 
 
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.138, ал.1 от Закона за 

горите, чл.15 от Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските 

територии от пожари, с цел недопускане на пожари възникнали поради неспазване на 

изискванията, свързани с опазване на горите  

 

 

З А П О В Я Д В А М: 

 

    1. Да се направят съответните изводи и повиши вниманието по спазване 

изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. като за целта се анализират на причините за 

възникнали пожари от предходните години. Да се информира местното население за 

задълженията и мерките по опазване на горите от пожар. 

 

                                                 Срок: 30.03.2018 г. 

                                                 Отг.:кметове, км.наместници 

 

  2. При възникване на пожар да се създаде необходимата организация за участие 

на доброволците и в съответствие с изискванията на Закона за защита при бедствия и 

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 

формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях.  

 

                                                 Срок: постоянен 

                                                 Отг.: гл. спец. „ОМП и ЕИ” 

 

3. Сметища и други депа за отпадъци, както и гробищните паркове в 

непосредствена близост до горски територии задължително да се ограждат с масивна 

или метална ограда или с телена мрежа с височина не по- малка от 1,5 м. От външната 

страна на оградата да се обхващат с минерализирана ивица с широчина не по- малко от 

2 м., която да се поддържа в постоянна изправност. 

 

                                   Срок: постоянен 

                                              Отг.: кметове и км.наместници 

 

 

4. Да се изпълняват съгласувано с ТП „ДГС Брезник” мерките за пожарна 

безопасност по границите на населените места и горски територии. 

 

                                                Срок: постоянен 

                                                Отг.: кметове и км.наместници 
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5. Да не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на 

разстояние по-малко от 10 м  както и складирането на груби фуражи на разстояние, по - 

малко от 50 м. от границите на горските территории. 

 

                                     Срок: постоянен 

                                                Отг.: кметове и км.наместници, управители на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

фирми, земеделски кооперации и земеделски 

производители 

 

6. Земеделски култури и трайни насаждения, разположени в горските територии 

или граничещи с тях, да се ограждат с минерализована ивица с ширина не по- малко от 

2 м., изградена в територията на земеделско ползване. 

 

                                               Срок: постоянен 

Отг.: управители на фирми, земеделски кооперации  

и земеделски производители                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

7. Да се съдейства на органите на НС”ПБЗН”, ТП ДГС и МОСВ по 

осъществяване на техните функции, свързани с опазване на горите от пожари. 

 

                                                 Срок: постоянен 

                                                 Отг.: кметове и км.наместници 

 

8. При неизпълнение на мерките за пожарна безопасност, органите на ПБЗН и 

МВР съгласно дадените им от Закона за МВР и Правилникът към него правомощия да 

търсят съответната принудителна и административно-наказателна отговорност от 

нарушителите и виновните длъжностни лица. 

 

                                                Срок: постоянен 

                                                Отг.:Н-к на РСПБЗН, Н-к на РУП 

                                                         

 

9. Гробищните паркове да се поддържат чисти от растящи треви и плевели. Тези, 

които са в непосредствена близост да горите, задължително да се ограждат с масивна 

или метална ограда или с телена мрежа с височина не по- малка от 1,5 м. От външната 

страна на оградата да се обхващат с минерализирана ивица с широчина не по- малко от 

2 м., която да се поддържа в постоянна изправност 

 

                                    Срок: постоянен 

                                              Отг.: кметове и км.наместници 

  

10. Собствениците и/или ползвателите на сгради и постройки, намиращи се в 

горски територии или граничещи с тях са длъжни: 

- да извършват противопожарните мероприятия за своя сметка; 

- да осигурят и поддържат минерализована ивица с ширина не по- малко от 3 м., 

която отделя имотите им от горските територии; 

- да участват задължително в гасенето на пожари, съобразно възможностите си 

по време на пожарогасенето; 

-да инструктират и запознават своите работници/служители/ с 

противопожарните мерки и изисквания за опазване на горите от пожари, разпореждат и 

им съдействат да участват в гасенето на горските пожари. 
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                                               Срок: постоянен 

                                               Отг.: Собствениците и/или ползватели на сгради в 

или в близост до горски територии 

 

11. Да се информира населението и всички посетители в гората за 

необходимостта от спазване на противопожарни правила в горските територии и в 

близост до тях, публикуване на противопожарни материали и настоящата заповед на 

сайта на общината. 

 

                                              Срок: 30.04.2018 г. 

                                              Отг.: гл. специалист ”ОМП”  

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмета на Общината Иван 

Бъчваров. 

 
 
 
 
 
ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община  Брезник 

 

 

Съгласувано с: 

Милен Миленков, гл. юрисконсулт                                       

                                         

ЛП / ТСУ и ЕИ 
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