ЗАПОВЕД
№ 184/12.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Заповед № РД-04-75/10.06.2020 г. на Директора на Областна
дирекция „Земеделие”- Ловеч, и във връзка с изпълнение на Наредба № 8121з-968 от
10.12.2014 г. изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с повишаване
на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и с цел подобряване на
превантивната дейност и недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на
земеделската продукция и селскостопанския инвентар,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Обявявам начало за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на
Община Летница, времето от 10.06.2020 г. до 31.10.2020 г.
2. 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.
3. Не се разрешава в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) и
горски територии паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на
открити източници на огън.
4. Юридическите и физически лица, осъществяващи дейност в земеделските земи и
до границите на горските територии да организират и изпълняват изискванията на
наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г. за правилата
и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и да
уведомят писмено Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
Ловеч.
5. Лицата изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на
земеделските земи и горски територии, да познават и спазват установените правила и
норми за противопожарна безопастност съгласно чл.15 от Наредба № 8121з-968.
6. При жътва в площ над 100 дка да се осигурява дежурство на трактор с водач с
прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.
7. До участия в жътвената кампания се допуска земеделска техника преминала
годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и
контрол на земеделска и горска техника или периодичен технически преглед съгласно
Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически
средства и искрогасители по чл.20 от Наредбата.
8. За констатирани нарушения и нередности, населението да се обръща за помощ и
информация до Община Летница на тел. 06941/2052, GSM: 0884704254; ОСЗ Ловеч –
изнесено работно място Летница – GSM: 0879881152 както и на тел: 112.
Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община
Летница и на информационното табло.
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Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Иванов – зам. кмет на
Община Летница.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на кметовете на с.Крушуна и с. Горско
Сливово и кметския наместник на с. Кърпачево, както и на арендатори и ползватели на
селскостопански земи на територията на Община Летница.
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