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СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че във връзка със
започналата жътвена кампания - 2019г., съгласно разпоредбите на
Наредба №8121з-968/10.12.2014г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските
земи, Заповед №РД-04-6/20.05.2019г. на Областна дирекция
”Земеделие”-гр.Плевен за недопускане възникването на пожари и
нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и земеделска
продукция, определям следните мерки за осигуряване на пожарна
безопасност:
-Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и
паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и
на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на
„восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и
изораване на стърнищата.
-Забранява се извършването на ремонтни дейности по
линейните обекти, преминаващи през житните площи, през
периода от „восъчна зрялост” до окончателно прибиране на
реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършване на
ремонтни дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН–
гр. Кнежа при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
-Юридическите и физическите лица, преминаващи покрай
неожънати площи, са длъжни да спазват правилата за пожарна
безопасност и с действията си да не предизвикват възникването
на пожари.
-В земеделските земи и извън тях не се разрешава:
 паленето на стърнища и други растителни остатъци;
 използването на открити огнеизточници;
-Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в
земеделските земи са длъжни да изпълняват задълженията си
посочени в РАЗДЕЛИ III, IV и V от горецитираната Наредба.

-При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските
земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури.
Уведомявам Ви, че съгласно НАРЕДБА №5 за пожарната
безопасност на територията на Община Кнежа, разстоянието от
открито складиран груб фураж до съседните сгради в личните
дворове на гражданите да е най-малко 8 метра. Когато сградата е с
негорим покрив и на фасадната й стена няма отвори, разстоянието
до открития склад за груб фураж се намалява с 50%.
Гражданите са длъжни да предприемат незабавни мерки за
съобщаване при пожар и запалвания, както и да се включват в
погасяването на възникнал пожар и изпълняват стриктно
разпорежданията на ръководителя на оперативните действия.
Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на
земеделски земи са длъжни да не допускат в обработваните от тях
площи
възникването
на
пожари
и
запалвания
и
разпространението им в съседните земи, гори, съоръжения и
обекти.
На територията на Общината са създадени 4броя гасачески
групи разполагащи с всичко необходимо за гасене на пожари и са в
готовност да участват съвместно с РСПБЗН-гр.Кнежа.
Осигурено е денонощно дежурство на телефонните постове в
Кметствата, връзка с ОбСС-гр.Кнежа, тел.(09132/7305) и центрове
за приемане на спешни повиквания към единния европейски
номер (112).
В случай на констатирани нарушения на горепосочените
забрани, нарушителите се наказват по реда на Наредба №5 за
пожарната безопасност на територията на Община Кнежа, ако
не подлежат на по-тежно наказание по други специален
нормативен акт.
С уважение, /п/
Илийчо Лачовски
Кмет на Община Кнежа

