
      ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

гр.Белене 5930, ул. ”България” № 35, тел.: (0658) 3 11 02, 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 

e-mail: obshtinabl@abv.bg  web-site: http://obshtina.belene.net 

 

 

З А П О В Е Д 

№ 540 

21.05.2021 г.             гр. Белене 

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-04-50 от 11.05.2021 г. на 

Областна дирекция „Земеделие” и Заповед № 538 от 20.05.2021 година на Община 

Белене, във връзка с Наредба № 8121з – 968 / 10.12.2014 г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи и чл.8, ал.1 от 

Закона за опазване на селскостопанското имущество, както и с оглед подобряване на 

превантивната дейност, недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на 

селскостопански инвентар, горски територии и земеделски земи,   

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

І. Създаване на организация и провеждане на технически мероприятия за 
недопускане на пожари през летния сезон (пожароопасен сезон в земеделски земи 
за времето от 28.05.2021 г. до 28.10.2021 г.) следствие повишаване на дневните 
температури и предстоящата жътвена кампания по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона 
за опазване на селскостопанското имущество. 

1. Кметовете на населеното място навреме да разгласят и да разяснят  
спазването на изискванията на Наредба № Із-8121-968/10.12.2014 г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност  при извършване на дейности в земеделските земи 
сред населението, както и за повишаване готовността му за предотвратяване и гасене 
на пожари. 

2. Да се организират групи за гасене на пожари в житните масиви и 

своевременното им извозване до мястото на пожара и оборудването им с подръчни 

противопожарни уреди.  

3. Да се спазват противопожарните правила от наредбата през периода на 

восъчна зрялост на посевите до прибиране на реколтата, от организациите и службите 

на различните ведомства, работещи на територията им. 

  4. Да се осигури достъп и пътища за противопожарно водоснабдяване до 

естествени и изкуствени водоизточници. 
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5. Да се извърши окосяване на тревата в сервитута на общинските пътища за 

недопускане на пожар в житните масиви. 

6. Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на  

земеделски земи, следва да спазват правилата и нормите на противопожарна 

безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. 

Забранявам паленето на огън и тютюнопушене на по – малко от 50 метра от 

посевите, като това да става на обезопасени места отдалечени на посоченото 

разстояние !  

Забранява се изгаряне на стърнища, слама и суха трева по слоговете, 

крайпътните ивици и други площи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на Кметовете на населените 

места от Общината, за уведомяване на селскостопанските производители за сведение 

и изпълнение ! 

 

Да се разпространи чрез местните медии в гр. Белене и Общината. 

 

Същата Заповед да се доведе до знанието и на РС „ПБЗН” гр.Белене. 

 

 

 

 

 

 

 

Милен Дулев 

Кмет на Община Белене 

 

 

мм/мм  


