ЗАПОВЕД
№ 268 / 09.06.2014Г.
гр. Бяла Слатина
На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4 ал. 4 от Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011
г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи и във връзка с получено писмо с вх. № 2400-253/05.06.2014 г. на ОД
„Земеделие” – гр. Враца,

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Всички земеделски кооперации, сдружения и частни собственици на земеделски
обекти да подготвят и проведат жътвена кампания – 2014 г. в Община Бяла Слатина съгласно
изискванията на Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
2. Всички Кметове на населени места да организират и проведат мероприятия за
изпълнение на задълженията си съгласно Раздел II от Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г.
3. Забранявам изгарянето на стърнищата и сламата, сухата трева по слоговете,
крайпътните ивици и други площи!
4. При възникване на пожар в посевите, незабавно се уведомяват органите на РСПБЗН
на тел. 112 или по възможно най-бърз начин и да се започне гасене с подръчни
противопожарни уреди и съоръжения.
5. Кметовете на населените места да актуализират списъците на гасаческите групи за
гасене на пожари в житните масиви.
6. Всеки собственик, наемател или ползвател на зърнено-житни посеви да постави
предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост (за
овес и ечемик: 01.06 – 10.06.2014 г.; пшеница, ръж и тритикале: 10.06 - 20.06.2014 г.) до
прибиране на реколтата, съгласно Наредба РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и
сигнали за безопасност и здраве при работа.
7. При съхраняване на груби фуражи в лични дворове да се спазват изискванията на
чл. 18 от Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. и Наредба № 3 на Общински съвет Бяла
Слатина.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез средствата
за масова информация.
Нарушителите на противопожарните правила по време на кампанията ще носят
отговорност съгласно Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011, Закона за МВР и правилника за
прилагането му.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тихомир Трифонов –
заместник-кмет „ УТСБА”на Община Бяла Слатина.
ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина
Съгласувал:
Цветелина Андровска
Юрисконсулт
Изготвил:
Красимир Караджов
Ст. експерт в Дирекция „ОСОПЕ”

