ОБЩИНА

ТРЯВНА

ЗАПОВЕД
№ 164
гр. Трявна 23.04.2013г.

На основание чл. 44 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Наредба № 1053 от
19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи в изпълнението на Заповед № РД – 02 – 01 – 84 от
15.04.2013 г. на Областен управител на област Габрово, Наредба № 6/30.03.2001 г. на
Общински съвет - Трявна за пожарната и аварийна безопасност на територията на
община Трявна на Общински съвет - Трявна и във връзка с настъпване на
пожароопасния сезон , повишаване на температурите, засушаването и с цел
предотвратяване на пожари.
НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам изгарянето на стърнища , суха трева и отпадъци от слогове ,
крайпътни ивици, тревни площи и отпадъци в свободни площи на територята на град
Трявна и кметствата на територията на община Трявна. Отговорност за евентуално
възникнали
пожари в горските и полски
масиви носят собствениците или
ползвателите на земи , кмета на кметство Плачковци и кметските наместници на
Белица , Станчов хан , Черновръх , Престой , Радевци , Бангейци и Кръстец .
2. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са
длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на пролетно
почистване на районите около сградите и свободните площи на територията на община
Трявна.
3. Кметът на кметство Плачковци и кметските наместници съвместно с
отговорника на РПС кантон Божковци , директора на ДГС - Плачковци и началника
на РС „ПБЗН” Трявна да организират превантивна дейност за недопускане на
полски и горски пожари чрез поставяне на съобщения , обяви и табели .
4. Кметът на кметство Плачковци и кметските наместници чрез средствата за
масова информация по места да организират и проведат разяснителна работа сред

населението ( работници , ловци , пчелари , туристи и пастири на стада ) за опазване
на горския и полския фонд от пожар.
5. Кметът на кметство Плачковци и кметските наместници да актуализират
списъците на специализирани групи за гасене с хора познаващи землището на
съответното населено място. Да се разгласят изискванията на Наредба № 1053 от
19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделските земи.
6. Да се обозначат подходите към водоемите , а там където е възможно да
се осигурят цистерни за пълнене на пожарните автомобили с вода .
7. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници (пожарни хидранти и
водоеми) и материално-технически средства за пожарогасене в обектите се осигуряват
и поддържат пътища и свободни достъпи. Същите да бъдат обозначени съгласно
действащите стандарти и Наредба № РД – 07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за
знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.
8. При организирани посещения от групи (особено от деца) в хотели, хижи,
почивни станции и домове, както и в архитектурно – исторически комплекси на
територията на община Трявна, да се извършват инструктажи по спазване на правилата
за пожарна безопасност в обектите и районите около тях.
9. Възлагам на Михаил Минчев - специалист „ПБЗН” при сбщина Трявна
в срок до 26.04.2013 г. да изготви график за извършване на инструктажи на
специализираните групи за гасене и актуализиране на състава им , който да бъде
предоставен след одобрението ми на РС „ПБЗН” – Трявна .
10. Специализираните органи на РС „ПБЗН” при констатиране на нарушения
на противопожарните правила и изисквания на Наредба № 1053 от 19.04.2011 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в
земеделските земи да прилагат в пълен обем предвидените в ЗМВР и ППЗМВР
административно - наказателни мерки .
11. За ликвидиране на възникнали пожари заедно със служба РС „ПБЗН” и
под тяхно ръководство да се използват специализирани групи за гасене от местно
население . Директора на ДГС - Плачковци, РПС кантон Божковци при нужда да
осигурят необходимата техника и хора за потушаване на пожара.
12. ДГС - Плачковци да съгласува оперативния си план
горите от пожар с РС „ПБЗН” - Трявна .

за опазване на

13. При неизпълнение на настоящата заповед , да се търси административна
отговорност , актовете за констатирани нарушения да се съставят от определените
служители на РС „ПБЗН” - Трявна .
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Георги
Пенчев - заместник - кмет на община Трявна и специализираните органи за
ПБЗН от РС“ПБЗН” – Трявна.

Копие от настоящата заповед да бъде връчено на кмета на кметство
Плачковци , кметските наместници, ДГС - Плачковци , РПС кантон Божковци и РС
„ПБЗН” - Трявна за сведение и изпълнение.
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