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З А П О В Е Д 

 

№ РД - 293 / 07.05.2020 г. 

гр. Елхово 

 
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предписание № 195/ 10.04.2020 г. 

на РИОСВ - гр. Стара Загора за недопускане възникването на пожари и нанaсяне на щети в 

защитените територии и районите около тях на територията на община Елхово, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 1. Определям за пожароопасен сезон в защитените територии и районите около тях на 

територията на община Елхово, област Ямбол за  времето от 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г. 

            2. Забранявам изгаряне на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви, и 

следжътвени остатъци в обработваеми и необработваеми земи, в непосредствена близост до 

защитените територии. 

 2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и  

извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на  

защитените територии и районите окол тях. 

 3. Забранявам предизвикването на вредни изменения върху почвата и хумусния слой, 

което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие. 

 4. Възлагам на кметовете на кметства  и кметските наместници за осигуряване на 

пожарната  безопастност следните мерки за изпълнение: 

            4.1 Да осъществяват засилен контрол  за спазването на забраните и в случай на 

констатирани нарушения да съставят актове  за установяване на административно нарушение 

на нарушителите, съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии. 

            4.2 Да подържат повишена бдителност и активност при извършване на всички 

дейности в защитените територии в границите на населеното място. 

            4.3 Да се преведе в готовност доброволното формирование при община Елхово и 

оборудването им за времетраенето на пожароопасния сезон по т. 1 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица имащи 

отношение по мероприятията от заповедта за сведение и изпълнение и да се публикува на 

официалния сайт на община Елхово за уведомяване на гражданите. 

            Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П/  /П/ 

Кмет на община Елхово 
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