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ЗАПОВЕД 
№ 934 

гр. Кубрат, 21.08.2015 г. 

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.65, ал.1, т.3  от Закона за защита при 

бедствия и аварии,  във  връзка с писмо № УД-02-17-758 от 20.08.2015 г. на Областния управител 

на област Разград. 

 
Във връзка с усложнената пожарна обстановка на територията на страната, вследствие на 

високите темератури 

ЗАПОВЯДВАМ : 

 
1. Забранявам паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити 

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

2. Кметовете на кметства и кметски наместници: 

 2.1. Да организират провеждане на разяснителна дейност сред населението и засилят 

контрола по спазването на забраната за палене на стърнищата и сухите треви в земеделските 

земи. 

 2.2. Да изискват от ръководителите на земеделските кооперации, сдружения, фирми, 

наематели, арендатори и частни стопани стриктно да спазват пълната забрана за изгаряне на 

стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи. 

 2.3. Да предприемат мерки за пълно обезопасяване и недопускане палене на отпадъци  в 

намиращите  се на разстояние не по-малко от 100 метра от  масивите със земеделски култури, 

сметища и в близост до горски масиви. 

 2.4. Задължително да  извършат преглед на водоизточниците, като се обърне особено 

внимание на изградените водоеми за противопожарни  нужди, съвместно с РСПБЗН да уточнят 

състоянието на пожарните хидранти на населените места като се обозначат местата на същите и 

неизправностите незабавно се отстранят, да  осигурят безпрепятствен достъп до естествените и 

изкуствени водоизточници. 

 2.5. При гасене на пожари да организират бързо оповестяване и извозване до мястото на 

пожара на  формированията на Гражданска защита и Държавно лесничейство при оказване на 

помощ на РСПБЗН. 

 3. При констатирани нарушения да се налагат административни наказания по чл.41а от 

Закона за опазване на земеделските земи и се вземат мерки за възстановяване на вредите на 

основание чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. 

 

 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. 

   

ОСМАН ЧАУШ 

За Кмет на община Кубрат 

Съгл. Заповед №911 / 14.08.2015 г. 
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