ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ 3-258 / 04.06.2018 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, в изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване
на земеделските земи, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 8 от
Закона за опазване на селскостопанското имущество, чл. 15 от Наредба
№8/11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари,
и във връзка с заповед № АП-07-38-68/19.03.2018 г. на Областния управител на
област Стара Загора и с цел осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване
и гасене на пожари в горските територии на община Гурково,

НАРЕЖДАМ:
1. 1. ОБЯВЯВАМ определения със заповед на Областния управител на област
Стара Загора, пожароопасен сезон в горските територии в община Гурково, времето
от 19.03.2018 год. до 30.11.2018 год. и въвеждам денонощно дежурство и
непрекъснато наблюдение през сезона, чрез Оперативните дежурни при ОбщСС
Гурково.
2.Кметовете и кметските наместници, да информират населението за
опасността от възникването на пожари и санкциите, които ще бъдат налагани спрямо
нарушителите. Да организират дежурства в землищата на населените места, засети
със зърнени култури от обходни двойки пожаронаблюдатели със средства за свръзка
(мобилни телефони), съгласно чл. 6, ал. 2 от ППЗОСИ. Длъжностните лица,
назначени за пожаронаблюдатели да бъдат предварително инструктирани от
началника на РСПБЗН град Гурково.
3.При възникване на пожари, кметовете и кметските наместници, земеделски
производители, собственици (ползватели) на горски територии, лица извършващи
дейности в тях и граждани, незабавно да информират на единния европейски номер
112 и органите на РСПБЗН град Гурково на телефон: 0877433795, Дежурния при
ОбщСС град Гурково на телефони: 04331/ 2209, факс: 04331/ 2208 и мобилен
телефон: 0885550294 за местоположението, размера и посоката за разрастването
му.
В срок от двадесет и четири часа след възникване на събитието, да ми се
донася писмено, като се посочат времето за възникване, местността, собственика на
земята или арендатора и предполагаемите причини за възникването му.
4.Съгласно чл. 142, ал. 1 от Закона за горите, кмета на общината организира
за сметка на общинския бюджет доброволно формирование, кметовете и кметските
наместници доброволни групи за гасене, а земеделските производители
стопанисващи повече от 2000 декара земя да сформират специализирани групи
оборудвани с необходимите инструменти за гасене на горски и полски пожари.
5.На основание чл. 137, ал. 3 от Закона за горите, се забранява паленето на
открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от
границите на горските територии.
1/2

6.В срок до 08.06.2018 год. всички кметове и кметски наместници и
земеделски производители, да представят в Община Гурково поименен списък с
участниците в групите за гасене. Да извършат инструктажи за начина на събирането
и действията им при възникване на пожари в землищата на населените места.
7.В срок до 08.06.2018 год. кметовете и кметските наместници на населени
места да организират изпълнението на минерализовани ивици със ширина 4 м. около
гробищните паркове и сметища. При възникване на пожари в близост до населените
места да се предприемат незабавни мерки за изпълнението на минерализовани
ивици около тях.
8.В срок до 15.06.2018 год. да се осигурят финансови средства за изпълнение
на превантивните мероприятия при пожарогасителни и спасителни дейности.
9.За ръководството на пожарогасителните и спасителни дейности през
2017 год. от Общинска администрация назначавам следните длъжностни лица:
9.1.Оперативна група:
 г-н Диан Пантелеев – заместник-кмет на Община Гурково;
 Станьо Георгиев – главен специалист „ОМП” в Община Гурково;
 Георги Антонов – водач на Фиат „Пунто” , с рег. № СТ 27-37 СН.
10.Оперативната група за провеждане на пожарогасителни и спасителни
дейности да поддържа непосредствена връзка и работи във взаимодействие с
органите на РСПБЗН град Гурково , РДГ гр. Стара Загора и Държавно лесничейство –
гр. Гурково до изгасяването на пожара и обезопасяването на района.
11.С цел недопускане на нещастни случаи ръководителя на групата за
извършване на пожарогасителни и спасителни дейности да проведе инструктаж за
спазване на мерките за безопасност с членовете и.
12.Полагащите се минерална вода, извънреден труд и храна на участниците в
пожарогасителните и спасителни дейности да се осигурят за сметка на общината,
като в последствие средствата бъдат възстановени от фонда на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерският съвет.
13.Членовете на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при
бедствия и взаимодействие с другите щабове, управителите на дружества и фирми,
земеделски производители, учреждения и гражданите стриктно да изпълняват
Мероприятията от „Годишния план за защита на горските територии от пожари“ и
„Програмата за подготовка на Община Гурково за провеждане на пожарогасителни и
спасителни дейности през 2018 год.“.
14.Всички
граждани,
юридически
лица,
арендатори,
земеделски
производители и Председатели на земеделски кооперации не изпълнили настоящата
заповед подлежат на финансови санкции, а при по тежко провинение и наказателна
отговорност.
Настоящата ЗАПОВЕД да се доведе до знанието на съответните длъжностни
лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Магдалена Панева
секретар на Община Гурково.

–

ИВАН ИВАНОВ /П/
Кмет на Община Гурково
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