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З А П О В Е Д 

№ РД-49 

Пазарджик, 20.03.2023 г. 

 

  Във връзка с постъпило в Областна администрация - Пазарджик предложение 

с вх.  №2400-72 от 16.03.2023 г. на директора на Регионална дирекция по горите – 

Пазарджик за определяне на пожароопасен сезон в горските територии за област 

Пазарджик и на основание чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с чл. 32, 

ал. 1 от Закона за администрацията, 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в област 

Пазарджик периода от 01.04.2023 г. до 30.11.2023 г. 

2. Съгласно чл. 141 от Закона за горите, органите по пожарна безопасност и 

защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и Регионална дирекция 

по горите -Пазарджик, самостоятелно или съвместно да осъществяват контрол по 

изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските 

територии. Непосредственото организиране на борбата с горски пожари да се 

извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението със 

съдействието на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, 

учебно-опитни горски стопанства, общините, собствениците и ползвателите на 

горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях. 

3. Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни 

стопанства, УОГС и общините собственици на гори, съгласувано с Районните служби 

по пожарна безопасност и защита на населението да обозначат трайно на терена и 

информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена 

пожарна опасност (I-ви клас), както и да засилят дейността по раздаване на 

противопожарни декларации на население, туристи, берачи на гъби и билки, 

собствениците на гори и земи около и в държавните горски територии, пастири и 

други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски територии. 

4. На основание чл. 137, ал. 3 от Закона за горите се забранява паленето на 

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

границите на горските територии. 

5. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи 

или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка: 
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⁕ 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; 

⁕ да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги 

обезопасяват. 

6. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, 

са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. 

7. Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез 

своите органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в 

горските територии и да попълват противопожарни декларации преди всеки излет. 

8. Началниците на военните поделения и части 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. 

9. Органите по пожарна безопасност и защита на населението и служителите 

на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури имат право да спират 

дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна 

безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари. 

10. Кметовете на общини да организират за сметка на общинския бюджет 

доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита 

при бедствия. 

11. Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни 

стопанства и УОГС да организират специализирани групи от служители и работници 

за действия при гасене на горски пожари. 

12. 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. 

13. Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-

опитни горски стопанства, общините и юридическите лица собственици на гори, 

които имат изготвени Годишни планове за защита на горските територии от пожари 

да продължат изпълнението им, а собствениците на гори, които нямат изготвени 

годишни планове, да изпълняват планираните в годишните планове на държавните 

горски стопанства и държавните ловни стопанства мероприятия за техните горски 

имоти. 

14. Регионална дирекция по горите – Пазарджик да продължи изпълнението 

на регионалната си програма за защита на горските територии от пожари и 

съвместно с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

гр. Пазарджик, да осъществяват контрол по изпълнението на годишните планове, 

както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на 

държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, УОГС, общините, 

юридическите и физическите лица, собственици на гори. 

15.  Особено внимание да се обърне на: 
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⁕  пострадалите от корояди и засегнатите от съхнене иглолистни култури, 

падналата на земята и непочистена към момента съхнеща дървесина и клони са 

предпоставка за лесно запалване и развитие на горски пожари. Осигуряване на 

проводимоста на горските пътища за противопожарна техника, като се продължи 

разчистването на падналите стъбла, препречващи пътищата и се отремонтират 

повредените от порои уастъци; 

⁕ направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, 

съгласно годишните планове; 

⁕ контролът по създаване и поддържане на минерализовани ивици около 

земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и 

жилищни постройки, складове и др.; 

⁕ почистването на сухите треви покрай ЖП линии и пътища, линейните 

съоръжения, както и отстраняването на сухата и падналата дървесина в 

насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност; 

⁕ осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните 

правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях; 

⁕ готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и 

първоначална атака на горски пожари; 

⁕ използването и поддръжката на изградените 15 броя пожаронаблюдателни 

кули; 

⁕ поддържането на изградените 12 броя водни огледала в готовност за 

използване. 

16. За защита на горските територии от пожари да се организират денонощни 

дежурства по определен график в държавните горски стопанства, държавните ловни 

стопанства, учебно-опитни горски стопанства, общините и юридическите лица 

собственици на гори, които имат изготвени годишни планове. 

17. По утвърдена от Министъра на земеделието, храните и горите схема за 

оповестяване, при възникване на пожар в горските територии ръководителите на 

държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, Учебно-опитни горски 

стопанства и Регионална дирекция по горите – Пазарджик незабавно да предават 

информацията, съгласно схемата. 

18. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него 

информация да се въвежда в информационната система на Изпълнителната агенция 

по горите от оторизираните за това служители в държавните горски стопанства, 

държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства и общините. 

Заповедта да се оповести публично на интернет страниците на Областна 

администрация – Пазарджик, Регионална дирекция по горите – Пазарджик и 

Изпълнителна агенция по горите. 

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Регионална дирекция по 

горите – Пазарджик, Изпълнителна агенция по горите – София, Южноцентрално 

държавно предприятие – Смолян,  Югозападно държавно предприятие – 

Благоевград, Учебно-опитно горско стопанство – „Г. Ст. Аврамов” с. Юндола, 

Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик 
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и кметовете на общини в област Пазарджик, за сведение и изпълнение, и на 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик, за сведение. 

        Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Владимир Влахов - 

Директор на РДГ – Пазарджик и на г-н Ангел Ангелов - Директор на РД ПБЗН – 

Пазарджик.  

 

Трендафил Величков /П/ 

Областен управител 

 

 

 


