
О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 

 
 
 
 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 977/04.06,2014  г. 
 
             На основание член 44, (1) и (2) от ЗМСМА, член 4 (4) от Наредба 
Із – 1053/19.04.2011 г. на Министерствата на вътрешните работи и 
Министерството на земеделието и храните, и уведомително писмо №РД 
04-764/27.05.2014 г. на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново. 
 

О Б Я В Я В А М: 
 
          1. Фенофаза „Восъчна зрялост” при посевите от ечемик за настъпила.   
          2.   Очаква се фенофаза „Восъчна зрялост” при пшеницата да настъпи  
около 10 юни.  
 
           С цел  опазването на земеделските земи от пожари при 
осъществяване на предстоящата жътвена кампания  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

  Да бъдат изпълнени  следните мерки за пожарна безопасност: 
           1.  Не се разрешава паленето на огън в земеделските земи  и извън 
тях(слогове и крайпътни ивици), паленето на стърнища и други растителни 
остатъци, използването на открити огнеизточници, тютюнопушенето и 
паркирането на превозни средства в площите от посеви и в непосредствена 
близост до тях от настъпването на восъчната зрялост до прибиране на 
реколтата и изораване на стърнищата. 
           2.  Физическите и юридически лица осъществяващи дейности в 
земеделските земи да организират и изпълняват изискванията на чл. 13 от 
Наредба № Із -1053/19.04.2011 г. задължаващ осигуряването на 
пожарозащитни ивици, определяне на лица за инструктаж, наблюдение и 
физическа охрана на посевите, осигуряване на земеделските земи с 
пожарогасителна техника. Да поставят на видни места покрай площите 
съгласно Наредба РД 07/8 от 2008 г. знаци забраняващи пушенето и 
паленето на огън. 

 



           3. Водачите на земеделска техника да спазват изискванията на чл.14 
и осигуряват изпълнението на нормите за пожарна безопасност на 
обслужваната от тях техника. 
           4. При започване на жътвата, физическите и юридически лица 
участващи в жътвената кампания да спазват стриктно задълженията от 
Раздел ІV и Раздел V на Наредба № Із – 1053/19.04.2011 г. 
            Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете, 
кметските наместници и ползвателите на земеделска земя от землищата на 
общината. Контрол по изпълнението на същата възлагам на Стефан 
Иванов –зам. кмет на Община Стражица. 
 
 
 
 
 
 
ИНЖ. ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА 
/Кмет на община Стражица/ 
 
 
 
 


