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На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 от НАРЕДБА № 8121з-968 

от 10 декември 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване 

на дейности в земеделските земи, във връзка с писмо Вх.№ УД-02-17-678 от 14.06.2019 г. 

на директора на областна дирекция „Земеделие“ гр.Разград.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Настъпване на етап „Восъчна зрялост” по посевите от житни култури /пшеница и 

ечемик/ и мерки за осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Кубрат

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни 

превозни средства в площите с посеви и на разтояние, по-малко от 50 метра до тях, от 

настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на 

стърнищата.

2. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи 

през житните площи през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

3. При аварийни ситуации да се извършва допускането на дейността след предварително 

уведомяване на РСПБЗН-Кубрат, при спазване на пожарната безопасност.

4. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи се 

задължават:

4.1. да организират и изпълняват изискванията на наредбата;

4.2. да уведомят писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата на 

1Йощи над 100 дка;

4.3. да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици -широки не по-малко от 6 м, 

изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване в земеделските земи, 

заети с житни култури, съгласно ч. 16 от наредбата;
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4.4. да определят със заповед отговорници по опазване на посевите, зърното и 

фуражите.

4.5. да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и 

средства за гасене.

4.6. да осигурят поставянето на предупредителни и забранителни знаци на видни 

места покрай площите с житни култури за забрана на пушенето и палене на открит 

огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните 

изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа на 

министерството на труда и социалната политика и министерство на вътрешните 

работи.

Физически и юридически лица преминаващи покрай неожънати площи да спазват 

правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват 

възникването на пожари.

5. Забранявам паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на 

открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

6. При констатирани нарушения да се налагат административни наказания и се вземат 

мерки за възстановяване на вредите на основание чл.8 от Закона за опазване на 

селскостопанското имущество.

Нарушителите носят административна и наказателна отговорност по 3033, ППЗОЗЗ, 

ЗМВР и ППЗМВР.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Кубрат. 

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до кметовете на 

населени места, ръководители на кооперации, Началника на РСПБЗН-Кубрат.

Контрол по настоящата заповед възлагам на Орхан Мехмед-зам.Кмет на Община 

Кубрат.Тази заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. .
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