РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
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№ ОМП-02-8
Монтана, 20.04.2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 137 от
Закона за горите, във връзка с писмо вх. № ОМП-04-89/17.04.2015 г. на директора
на Регионална дирекция по горите – Берковица

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Определям пожароопасен сезон за 2015 г. във всички горски територии
в област Монтана, считано от 20.04.2015 г. до 31.10.2015 г. включително.
На основание чл. 137, ал. 3 от Закона за горите по време на пожароопасния
сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на
разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
2. През пожароопасния сезон кметовете на общини да предприемат
следните действия:
- Да информират населението за задълженията и мерките по защита на
горските територии от пожари;
- Да организират, координират и провеждат съгласувано с Районните служби
„Пожарна безопасност и защита на населението” по места мерките и мероприятията
за

защита

от

пожари

на

горските

територии

общинска

собственост

или

предоставените им за управление;
- Да участват при гасене на пожари в горски територии с доброволни
формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия.
3.

Собствениците

на

линейни

обекти,

както

и

на

съоръжения,

преминаващи или попадащи в горските територии, за които е учредено право на
строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
- да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги
почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими
материали;
- да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или
съоръжението;
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- да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги
обезопасяват.
4. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии,
са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
5. Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България
чрез своите органи са длъжни да инструктират членовете си за правилата за
пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
6.

Началниците на военните

поделения

и части

са

длъжни

при

провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за
пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари и за
своевременното им потушаване.
7. РД "Пожарна безопасност и защита на населението" Монтана и Регионална
дирекция по горите – Берковица самостоятелно или съвместно осъществяват контрол
по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските
територии в област Монтана.
8. Непосредственото организиране на борбата с горски пожари се извършва
от органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на
държавните

горски

стопанства

и

държавните

ловни

стопанства,

общините,

собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи
дейности в тях.
9. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да
предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни
повиквания към единния европейски номер 112.
Заповедта да се изпрати на кметовете на общини от област Монтана, РД
„Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, Регионална дирекция по
горите – Берковица, Изпълнителна агенция по горите и да се публикува на интернет
страницата на Областна администрация Монтана.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния секретар на
Областна администрация Монтана.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
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