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Р Е П У Б Л И К А  Б  Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Р А Ц А  

 

 

 

З А П О В Е Д 

№  РД-18-К-9 / 24.04.2018 г. 

 

                На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137 от Закона за 

горите и във връзка с получено в Областна администрация - Враца                                        

предложение с вх. № 1400-13-(52) /  23.04.2018 г. на Директора на Регионална дирекция по 

горите – Берковица, относно осигуряване на пожарната безопасност в горските територии 

на област Враца 

НАРЕЖДАМ : 

1. Обявявам периодът от  02.05.2018 г. до 31.10.2018 г. за пожароопасен сезон в 

горските територии на област Враца. 

2. По време на пожароопасния сезон строго се забранява паленето на открит                     

огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м                                 

от границите на горските територии.  

3. Изхвърлянето на горимите отпадъци да става само на определените за целта места - 

контейнери за смет и/или регламентирани сметища. 

4. Кметовете на общини и кметства, ръководителите на ведомства и частни собственици 

на горски територии да създадат необходимата организация за осигуряване на 

пожарната безопасност в тях, както и незабавно да оповестяват населението при 

възникването на горски пожар. 

5. Кметовете на населени места, ръководителите на обекти и служителите на 

Държавните горски стопанства (ДГС) да проверяват периодично състоянието на 

противопожарните хидранти, водоеми и противопожарни депа и да вземат мерки за 

възстановяване на неизправните.  

6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на 

селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа 

изправност и готовност пожарогасителните уреди и устройства и в случай на пожар 

да се включат в гасенето му. 

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или 

попадащи в горски територии, са длъжни за собствена сметка: 

 да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, както и да ги 

почистват периодично от дървета, храсти, сухи треви и други горими материали;  
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 да кастрят клоните на дърветата, в непосредствена близост до обекта или 

съоръженията; 

 да определят пожароопасните места като ги обозначат и обезопасят. 

8. Собствениците и ползвателите на горски територии са длъжни да планират и 

извършват необходимите мерки за защита на горските територии от пожари, както и 

да участват в гасенето на пожари в горските територии съобразно възможностите си. 

При поискване от органите на ПБЗН и в тяхна помощ да предоставят собствени 

спасителни, пожарогасителни, съобщителни, превозни и други налични средства, 

необходими за бързото ликвидиране на пожара. 

9. Собствениците и/или ползватели на сгради и постройки в горски територии                 

да осигурят и поддържат минерализована ивица с широчина не по-малко от                                 

3 (три) метра, която отделя имотите им от горските територии. 

10. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии са длъжни 

да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. 

11. Сдруженията на ловците и риболовците, чрез своите органи, да инструктират 

членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии. 

12. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и Регионална дирекция по 

горите – Берковица, самостоятелно или съвместно, да осъществяват контрол по 

изпълнението на действията, мерките и мероприятията, както и спазването на 

изискванията за защита на горските територии от пожари. 

13. В съответствие със своите правомощия органите на РДПБЗН – Враца, ИАГ и нейните 

структури и специализирани териториални звена, РИОСВ – Враца (за защитените 

територии – изключителна държавна собственост), както и служителите, назначени 

за опазване на горските територии по реда и при условията на Закона за горите следва 

да контролират, дават предписания, санкционират, ограничават или спират 

дейностите на обекти и технологичното оборудване, както и извършването на 

дейности в горските територии или в близост до тях, когато техните действия са в 

нарушение на изискванията за пожарна безопасност. 

14. Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите чрез ДГС и РИОСВ, както и 

общинските и частни горски структури да организират система за своевременно 

откриване на пожари в горските територии, създават организация и участват в 

тяхното гасене. 

15. Директорът на РДГ – Берковица, в случай на повишена пожарна опасност                    

в горските територии и при гасене на пожари, да поддържа постоянна оперативна 

връзка с щабовете по чл. 64, ал. 1, т. 10  и /или  чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закона за защита 

при бедствия. 

16. Директорът на РДГ – Берковица и директорите на ДГС – Враца, ДГС – Оряхово и 

ДГС – Мездра стриктно да контролират изпълнението на Наредба № 8 от 11.05.2012 г. 

за условията и реда за защита на горските територии от пожари /Обн. ДВ. бр. 38 от 18 

май 2012 г./. 

17. Кметовете на населени места да организират денонощна телефонна връзка с органите 

по пожарна безопасност и защита на населението, по места, за своевременното 

информиране в случай на пожар. 
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18. Преди настъпване на пожароопасния сезон електроснабдителните и 

електроразпределителните дружества да извършат санитарни мероприятия по 

събиране и/или изсичане и изнасяне на сухата и паднала дървесна маса  и                   

на други горими материали в просеките за преминаване на въздушни 

електропроводни линии през горските масиви, като изпълняват изискванията  на чл. 

32, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита  на 

горските територии от пожари (Обн. ДВ. бр. 38 от 18 май 2012 г.). 

19. Лицата, забелязали пожар в горските територии незабавно да подават сигнал на 

единния европейски номер за спешни повиквания 112.  

20. При възникване на пожар в горските територии в област Враца, незабавно да бъде 

предоставяна информация на оперативния дежурен по Областен съвет             за 

сигурност. Оповестяването на съответните – общинска администрация,                     

ДГС и РДГ, на чиято територия е възникнал пожарът, да се извършва по 

предварително разработена схема за оповестяване при възникнал пожар в горските 

територии. 

21. В срок до 24 часа от възникване на пожара, наличната информация да се въвежда от 

оторизираните лица в информационната система на ИАГ. 

 

Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до кметовете на общини, 

РДГ – Берковица, Северозападно държавно предприятие, РДПБЗН – Враца, Ловно-

рибарско сдружение – Враца, РИОСВ – Враца и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. 

Заповедта да се оповести публично на интернет страниците на Областна 

администрация – Враца  и  Регионална дирекция по горите – Берковица. 

Кметовете на общини, съгласно своите компетенции, да сведат настоящата заповед до 

знанието на всички заинтересовани лица, упоменати в нея. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна 

администрация – Враца. 
 

 

 

МИРОСЛАВ КОМИТСКИ / п /  

За Областен управител на Област Враца 

Заместник областен управител на Област Враца 

(съгласно Заповед № ЗЗ-04-7 от 23.04.2018 г.) 
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