ОБЩИНА БРЕЗНИК

ЗАПОВЕД
№PД_2- 428
гр. Брезник, 23.05.2017 г.
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка със спазване на изискванията на
Наредба №8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност
при извършване на дейности в земеделските земи /обн. ДВ. Бр.105/19.12.2014 г./

З А П О В Я Д В А М:
1.Анализирайки причините за възникнали пожари от предходните години да се
направят съответните изводи и да се заостри вниманието по спазване на Наредба
№8121з – 968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
извършване на дейности в земеделските земи.
Срок: Постоянен
Отг.: кметове и км.наместници
2.Особено внимание да се обърне на забраната за изгарянето на стърнищата, слама и
други растителни отпадъци.
Срок: постоянен
Отг.: кметове и км.наместници
3.Да се организира навременно разгласяване, разясняване и спазване на изискванията
на Наредбата сред населението, с цел повишаване готовността му за предотвратяване
на гасене на пожарите
Срок: 30.06.2017 г.
Отг.: кметове и км.наместници
4.Да се проведат разширени инструктивни съвещания с кметовете на населени
места/кметски наместници/, председателите на земеделски кооперации, сдружения,
арендатори, ползватели на земеделски земи и собственици на земеделска техника.
Срок: 30.06.2017 г.
Отг.: Н- к РС”ПБЗН”, директор дирекция „ОСПО и ХД”
5.Да се организират групи за гасене на пожари в житните масиви и уточнят начините за
своевременното им извозване до мястото на пожара и оборудването им с подръчни
противопожарни уреди. Да се разработят графици за дежурство на определената
техника.
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Срок:30.06.2017 г.
Отг.: земеделски производители, кооперации
и сдружения и ползватели на земеделски земи
6.Да се разгласят в населените места телефонни номера за спешни повиквания при
пожар 112; 07751/38-73
Срок:Начало на кампанията
Отг.:кметове и км. наместници
7.Да се осигури спазването на противопожарните правила, регламентирани в Наредба
№8121з – 968/10.12.2014 г. и другите нормативни актове по време на жътвената
кампания от организациите и службите, извършващи дейност на територията на
общината.
Срок: до края на жътвената кампания
Отг.: земеделски производители, кооперации
и сдружения и ползватели на земеделски земи
8.Да се обезпечи поставянето на предупредителни и забранителни табели покрай
посевите през периода от восъчна зрялост до прибирането на реколтата, съгласно
Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и /или здраве при работа. /Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009 г., изм. и доп.
ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015 г./
Срок: 30.06.2017 г.
Отг.:земеделски
производители,
кооперации
сдружения и ползватели на земеделски земи

и

9. Да се координира дейността по проверка пожарообезопасеността на
селскостопанската техника, складовете, площадките за съхранение на зърно и др.
съоръжения с контролно техническата инспекция и РС ПБЗН
Срок:До края на жътвената кампания
Отг.:Директор дирекция „ОСПО и ХД” и н-к РСПБЗН
Копие от Заповедта да се връчи на кметовете и км. наместници, които от своя
страна да запознаят със съдържанието на същата земеделски производители,
кооперации и сдружения, упражняващи дейността си на тяхна територия, както и на
всички заинтересовани 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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