
         СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121 /XXXI – МЦ/, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

 

З А П О В Е Д 

РНИ20-РД09-174/07.05.2020 г. 

 

На основание чл. 46, ал.1, т.5, т.9 и т.10 от Закона местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 10, ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, чл.14 от 

Устройствен правилник на район „Нови Искър“ и  в изпълнение на заповед № СОА20-

РД09-1743/30.04.2020 г. и заповед № СОА20-РД09-1744/30.04.2020 г. на Кмета на 

Столична община 

 

I. З А Б Р А Н Я В А М: 

 

1. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви, растителни отпадъци в и 

извън земеделските земи и общински горски територии, тъй като това създава опасност от 

възникване на пожари и представлява нарушение на законодателството. 

 

2.При констатиране на палеж на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви, 

растителни отпадъци и други остатъци ще се предприемат съответните административно-

наказателни мерки спрямо нарушителите съгласно действащото законодателство: 

2.1.Съгласно чл.41а от Закона за опазване на земеделските земи на нарушителите се налага 

глоба в размер от 1 500 до 6 000 лв., при повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 

12 000 лв. 

2.2.Съгласно чл.162 от Закона за опазване на околната среда на нарушителите се налага 

глоба в размер от 200 до 20 000 лв. или имуществена санкция в размер от 5 000 до 500 000 

лв., при повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е в двоен размер. 

 

3.Всяко лице забелязало пожар е длъжно незабавно да предприеме действия за 

уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски 

номер 112. 

 

II. Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1.Кметовете на кметства на територията на район „Нови Искър“ да организират 

наблюдение и постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, слама, суха 

трева и други растителни отпадъци в земеделски земи, по слогове, крайпътни ивици и 

други площи. 

 

2.Съвместно с директора на ОП „Управление на общински земи и гори“, същите да 

организират наблюдение и постоянен контрол за предотвратяване изгарянето на стърнища, 

слогове, крайпътни ивици, суха трева и други растителни отпадъци в защитените 

територии и гори на територията на района. 

 

3.При констатиране на описаните по-горе палежи Кметовете на кметства на територията 

на район „Нови Искър“ да уведомят своевременно лицата определени по чл. 167 от Закона 

за опазване на околната среда за предприемане на съответните административно-

наказателни мерки спрямо нарушителите. 

 

4. Кметовете на кметства да организират доброволни формирования /групи/ за гасене на 
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горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия през пожароопасния сезон до 

30.11.2020 г. 

 

Заповедта да се сведе чрез АИСРНИ до знанието на: всички кметове на кметства на 

територията  на район „Нови Искър“ за сведение и изпълнение; до всички заместник-

кметове на район „Нови Искър“, секретар на район „Нови Искър“, главен специалист 

„ОМП“ за сведение, до началника на 02 РСПБЗН за сведение, както и да се публикува на 

интернет сайта на район „Нови Искър“ www.novi-iskar.bg. 

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Людмил Игнатов – зам.-

кмет на район „Нови Искър“. 

 

 

 

                                                                        
                                                                        ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА ....../п/.............. 

                                         КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДеТ 
 

Заповедта се издава в 1 екземпляр и се разпространява чрез АИСРНИ до длъжностните лица от район 

„Нови Искър“, както и чрез публикуване на интернет сайта на района за сведение до населението. 


