
 
Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 

 

 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-01-152 

 

гр. Николаево, 27.05.2020 год. 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с Заповед №АП-07-ЗД-10/02.03.2020 г. на Областния управител 

на област Стара Загора, за осигуряване на пожарна безопасност в горските територии 

 

НАРЕЖДАМ: 

  

1. Определям за пожароопасен сезон в земеделските земи и горски територии на 

територията на община Николаево,  периода от 27.05.2020 год. до 30.11.2020 год.;  

2. Съвместно с РСПБЗН да се осъществява контрол по изпълнението на предвидените 

противопожарни мерки и мероприятия в земеделските земи и горски територии. 

Непосредствено организиране на борбата с пожарите да се извършва от органите по пожарна 

безопасност и защита на населението съвместно с общината. 

3. На основание чл. 137, ал.3,  от ЗГ се забранява паленето на открит огън и 

извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските 

територии.  

4. Да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност, регламентирани в 

Наредба №81213-647/01.10.2014г. и Наредба №8121з-968/12.12.2014г. с цел ограничаване на 

предпоставките за възникване на пожар в земеделските земи и горските територии. 

5. При възникване на пожари, кметове/кметски наместници, земеделски 

производители и граждани, незабавно да информират органите на РС “ПБЗН” – Гурково и 

Дежурния при ОбщСС - Николаево /тел:04330/22-09/ за местоположението, размера и 

посоката за разрастването му. В срок от двадесет и четири часа след възникване на 

събитието, да  се донася писмено до Областна администрация - Стара Загора, като се посочат 

времето за възникване, местността и предполагаемите причини за възникването на пожара. 

 

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Николаево. 

  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета. 

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ   (П)            

Кмет на Община Николаево 

mailto:obnikolaevo@nikolaevo.net

