ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ул. ”Витоша” № 44
7630 гр. Главиница

 тел. (08636) 20-40; (08636) 22-84
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-410
гр. Главиница, 23.06.2022 г.
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с цел предотвратяване възникването на пожари през летните месеци,
ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за
своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарната
безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост, периодът от 01.04.
до 31.10.2022 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-222/15.03.2022 г.
на Министъра на околната среда и водите.
Във връзка с гореописаното
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Да се осъществява контрол върху спазване на забраните за недопускане на палежи на
стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци съгласно чл. 6, ал. 1,
т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи
в непосредствена близост до защитени територии.
2. Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 40, чл. 41, чл. 42, ал. 1 от Закона за опазване
на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяването
на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха
за биологичното разнообразие.
3. Да се организират по кметства доброволни групи от местното население за гасене на
пожари, включително и на ЗМ „Блатото край село Малък Преславец“, с подръчни
противопожарни уреди и средства и спазване на предварително изготвени графици за дежурство
при необходимост.
4. В случай на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и
ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец“, Зенур Кемал на длъжност – юрисконсулт в Община
Главиница и кметовете по села, да съставят актове на основание чл. 85, ал. 1 от Закона за
защитените територии и чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи, като наказателните
постановления да се издават съответно от: Директора на РИОСВ – Русе, Министъра на
земеделието, храните и горите, Кмета на Общината или от оправомощените от тях лица.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Сюзан Хасан – Зам. кмет
„Стопански дейности“ на Община Главиница.
Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни лица за
сведение и изпълнение.
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