ОБЩИН А ЕЛХОВО
гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org ; www.elhovobg.org

З А П ОВ Е Д
№ РД-424
Елхово, 16.06.2016 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.4, ал./1/ и ал./4/ от Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи /Обн.
ДВ.бр.105 от 19 декември 2014г./, писмо изх.№РД – 16-1891/03.06.14г. на Областна
дирекция “Земеделие”, гр.Ямбол
НАРЕЖДАМ:
І. Обявявам настъпването на „восъчна зрялост" и започване на жътвата на
основните есенни култури на територията на Община Елхово.
ІІ. Определям следните мерки за осигуряване на пожарна безопастност от
физически лица и юридически лица:
1. Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на
моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до
тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и
изораване на стърнищата.
2. Забранява се извършването на ремонтни дейности по линейните обекти,
преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на
реколтата.При аварийни ситуации се допуска извършването на горепосочените дейности
след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна
безопасност.
3. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища,
преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на
сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
4. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са
длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не
предизвикват възникването на пожари.
5. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) забранявам:
- паленето на стърнища и други растителни остатъци;
- използването на открити огнеизточници.
ІІІ. Определям следните задължения на юридическите и физическите лица,
осъществяващи дейности в земеделските земи:
1. Да уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи
над 100 дка.

2. Да подават по реда на чл.29 от Административнопроцесуалния кодекс искане в
РСПБЗН за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника.
3. Да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с
житни култури.
4. Да организират или определят лице за провеждането на инструктажи за
пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и
наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и
подписва протокол.
5. Водачите на земеделска техника са длъжни да:
- спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
- могат да работят с наличните пожаротехнически средства;
- осъществяват дейност в земеделските земи с техника, която е допусната до
участие в жътвената кампания от органите за ПБЗН и съответства на изискванията на
раздел V от Наредба 8121з-968/10.12.2014г.
6. При авария или техническа неизправност, непозволяващи преместване на
земеделската техника, ремонтните дейности да се извършват на място, след като
предварително е извършено изораване на ивица с минимална широчина 6 метра около
авариралата земеделска машина.
ІV. Определям следните изисквания при прибиране и съхранение на житните
култури и грубите фуражи и към земеделската техника:
1. При започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за
еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез
ожънване, отстраняване на сламата и изораване.
2. Около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните
електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с
широчина не по-малко от 6 м.
3. При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с
прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.
4. При жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява дежурство на
трактор с водач и техника за пожарогасене.
5. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите
фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури. Фигурите на открито в
земеделските площи да се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни
остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15 м, а между групите е не
по-малко от 50 м.
6. Фигурите да се обособяват на разстояние не по-малко от 10 м от пътища и 50 м
от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина
най-малко 5 м.
7. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи да се разполагат на
разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи.
8. Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е
преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически
преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се
пожаротехнически средства и искрогасители.

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.
ПЕТЪР КИРОВ /п/
Кмет на община Елхово

