РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Перник
ЗАПОВЕД
№ОМП-2/19.04.2018 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137, ал. 1 от Закона
за горите и за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на
възникнали пожари в горски територии,

Н А Р Е Ж Д А М:

1. За пожароопасен сезон в горите на територията на област Перник определям
времето от 12.04.2018 г. до 30.10.2018 г.
По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и
извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от
границите на горските територии.
2. Регионална дирекция по горите (РДГ) – Кюстендил да продължи изпълнението
на Регионалната си програма за опазване на горите от пожари през 2018 г.
3. Собствениците

на

горски

територии,

съответно

лицата,

на

които

са

предоставени за управление, да организират и осъществят изпълнението и
поддържането на мерките и

мероприятията

за защита от

пожари

на

територията на областта. През този период те:
-

Да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия
персонал.

-

Своевременно да изпълняват Годишния си план за защита на горските
територии от пожари през 2018 г., да актуализират и при необходимост да
изпълняват Плана за действие при гасене на горски пожари 2018 г.

-

Да осъществяват най – строг контрол по спазване на противопожарните
правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство
с тях.

4. Кметовете на общини:
-

Да организират, координират и провеждат съгласуването с Районните
служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ по места, мерките
и мероприятията за пожарна безопасност по границите на населените
места и в горските територии – собственост на общината или предоставени
им за управление.

-

Да информират местното население за задълженията и мерките по защита
на горските територии от пожари и да го оповестяват своевременно при
възникването на горски пожар.

-

Да участват в гасене на пожари в горските територии със създадените по
реда на Закона за защита при бедствия доброволни формирования.

5. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или
попадащи в горските територии, са задължени за собствена сметка:
-

Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги
почистват периодично от дървета, клони храсти, сухи треви и други
горими материали.

-

Да определят особено опасните в пожарно отношение места и ги
обезопасят.

6. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и Регионална
дирекция - Кюстендил самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол
по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в
горските територии.
7. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да
предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни
повиквания към единния европейски номер 112.
Оповествяването при възникнал пожар в горските територии да се извършва
по утвърдената със заповед на Министъра на земеделието и храните Схема.
Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна
администрация Перник, на РДГ – Кюстендил и на Изпълнителната агенция по
горите.
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Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на ОУ „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Перник.
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