БРОШУРА
ОБЩИНА РАДОМИР И РСПБЗН-РАДОМИР

ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ОТ ПОЖАРИ !
Необичайно високите дневни температури и продължителното засушаване, в съчетание с небрежното
човешко поведение, рязко повишават вероятността от възникване на запалвания и последващи пожари в
земеделски земи и горски площи.
Правилата, които трябва да се знаят и спазват, са детайлно разписани в Наредба № 8121з-968 от 10
декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи (Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г., изм. и допъл. ДВ. бр. 21 от 10 Март 2017 г.),
издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и храните и Наредба
№ 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари (Обн. ДВ. бр.38 от
18 Май 2012 г.), издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и
храните.
За да се предотвратят пагубните за природата и хората последици от такива пожари, е необходимо да
се знае следното:
„Забранено е паленето на стърнища и суха растителност в поземления и горски фонд”. Деянието е
инкриминирано – чл.331, ал.2 от НК: „Който запали стърнище, вследствие на което предизвика пожар в
горския фонд, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 500 до 5000 лв.”.
Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват
правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари
(чл. 10 от Наредба № 8121з-968);
Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на
селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество (чл. 11 от Наредба № 8121з-968);.
Наредба № 8 - чл. 15. (1). Кметовете на общини:
1. организират, координират и провеждат съгласувано с РС ПБЗН и РДГ мерките и мероприятията за
пожарна безопасност по границите на населените места и в горските територии – собственост на общината
или предоставени им за управление;
2. оказват съдействие на служителите на ГДПБЗН, ИАГ, ДП по чл. 163 ЗГ, както и териториалните им
поделения и МОСВ, при осъществяването на техните функции, определени с тази наредба;
3. създават доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии по реда на ЗЗБ;
4. информират местното население за задълженията и мерките по защитата на горските територии от
пожари и го оповестяват своевременно при възникването на горски пожар.
(2) Кметовете на райони, кметства и кметски наместници изпълняват задълженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4.
Наредба № 8 - чл. 41. Кметовете на общини, райони, кметства и кметски наместници:
1. връчват срещу подпис на всеки член на доброволно формирование известие за неговото участие;
2. оповестяват местното население за възникнал пожар в техните землища;
3. организират транспортирането на доброволните формирования до мястото на пожара;
4. предоставят помещение и налични средства за връзка на ръководителя на пожарогасителните
действия;
5. осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето;
6. ежегодно организират провеждане на инструктаж на доброволните формирования.
В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава (чл. 12 от Наредба №
8121з-968):
- паленето на стърнища и други растителни остатъци;
- използването на открити огнеизточници.

