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О Б Щ И Н А  Е Л Х О В О  

 
гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org;  www.elhovobg.org 

 
ЗАПОВЕД 

№ РД – 292 / 14.04.2015г. 
гр.Елхово 

 
 На основание чл.44,ал 2 от ЗМСМА за осигуряване на пожарна 
безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по 
време на пожароопасния летен период на 2015 г.и във връзка със Заповед     
№РД 01/0041/26.03.2015г.на областен управител на област Ямбол. 
 

НАРЕЖДАМ: 
 1.Определям за пожаропасен сезон в горските територии на община 
Елхово времето от 01.04.2015г до 30.10.2015г. 
 2.Забранявам по времето на пожаропасния сезон паленето на открит 
огън и извършването на огневи работи на разстояние,по – малко от 100 м. 
от границите на горските територии.  

3.Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените 
за целта места(контейнери за смет и сметища) 

4.Кметовете(кметски наместници) на населени места ,собствениците 
и ползвателите на горски територии,както и лицата извършващи дейности 
в тях,да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарна 
безопасност в горските територии.  

5.Кметовете(кметските наместници) на населени места съвместно с 
представители на „В и К”да извършат проверка на пожарните хидранти за 
техническата им изправност и обозначаване. 

6. Използването на земеделска техника,участваща в прибирането на 
реколтата,да става само след допускането й в организирания преглед за 
техническа изправност и пожарна обезопасеност от РС ПБЗН -Елхово. 
До участие в кампанията да не се допуска непроверена техника. 

7.Собствениците на линейни обекти,както и на 
съоръжения,преминаващи или попадащи в горските територии,са длъжни 
за собствена сметка: 

- Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, 
като ги почистват периодично от дървета,клони,храсти,сухи 
треви и други горими материали; 

- Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до 
обекта или съоръжението;  

- Да определят особено опасните в пожароопасно отношение 
места и да ги обезопасят. 
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8.Физическите лица,преминаващи или пребиваващи в горските 
територии,да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. 
 9.Ръководителите на сдружения на ловците,риболовците и туристите 
да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в 
горските територии преди всяко пребиваване в тях. 

10.Кметовете на кметства(кметски наместници)по места да 
организират денонощна телефонна връзка с органите  на пожарна 
безопасност и защита на населението за своевременно информиране в 
случай на пожар. 
 11.Кметовете (кметски наместници) на населени места  да засилят 
контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на 
чл.6,ал.2 от ЗОЗЗ. 
 12.При възникване на големи и сложни пожари да се привличат 
месните модулни формирования на Регионална дирекция Гранична 
полиция Елхово,съгласно плана за взаймодействие при пожари,да се 
създаде организация за участие на доброволческите формирования и 
населението при гасенето им. 
   13.РПС–Елхово да организира почистване от храсти,суха трева и 
горими отпадъци на канавките и сервитутните ивици по пътищата от 
общинската пътна мрежа  
    14.Да се поставят от земеделските кооперации и земеделските 
производители предупредителни и забранителни знаци покрай посевите 
през периода на восъчна зрелост до прибирането на реколтата. 
   ОБЯВЯВАМ ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ЗА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ОТ  01.04.2015г. до 
30.10.2015г.             

15.При възникване на големи и сложни пожари на територията на 
общината веднага да се свика ОбЩК на СНАВР с цел вземане на спешни 
мерки,като се дава широка гласност,чрез средствата за масово 
осведомяване. 
 Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица 
имащи отношение по мероприятията от заповедта за сведение и 
изпълнение. 
       Контрол по изпълнението възлагам на Заместник кмета на община 
Елхово Пепа Кючукова и началника на РС ПБЗН – Елхово. 
 
 
 
ПЕТЪР КИРОВ  /П/ 
Кмет на община Елхово 
 


