НАРЕДБА № 8 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА
ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ

Раздел III.
Противопожарни мероприятия, мерки и изисквания за защита на горските
територии от пожари
Чл. 23. (1) Паленето на огън и извършването на огневи работи в горските
територии се допуска в случаи на:
1. предписани мерки за намаляване на пожарната опасност в горските
територии извън пожароопасния сезон;
2. аварийни и неотложни ремонти;
3. почистване на сечища и обекти за залесяване извън пожароопасния сезон;
4. извършване на научни експерименти извън пожароопасния сезон;
5. наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън по чл. 26.
(2) Паленето на огън и извършването на огневи работи по ал. 1, т. 1 и 4 се
разрешава след писмено съгласуване с началника на РСПБЗН и директора на
съответната РДГ по следния ред:
1. заинтересованото лице подава в двуседмичен срок преди започване на
дейностите по ал. 1, т. 1 и 4 писмени заявления до органите на ГДПБЗН и РДГ, които се
произнасят с решение в сроковете, определени в Административнопроцесуалния
кодекс;
2. в заявлението по ал. 2, т. 1 се посочват условията, редът, начините за
извършване на дейностите, както и мерките за пожарна безопасност, които трябва да
предприеме заявителят.
(3) Извършването на дейности по ал. 1, т. 2 и 3 се допуска след предварително
уведомяване на съответните РСПБЗН и РДГ при спазване на изискванията за пожарна
безопасност.
Чл. 26. (1) Местата за палене на огън в горските територии се определят в
съответствие с предвиденото в плановете за дейностите по опазване на пожари, в
горскостопанските планове и програми, както и в плановете за управление на защитени
територии и на защитени зони, и по възможност да са в близост до водоизточник
(язовир, река, ручей и др.).
(2) На местата по ал. 1 се поставят обозначителни знаци с текст: "Място за
палене на огън".
(3) Местата по ал. 1 представляват огнища с кръгла форма с диаметър не поголям от 1 м, като:
1. огнището се огражда с венец от камъни с височина не по-малко от 20 см или
се вкопава в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му;
2. изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина не помалко от 1 м;
3. горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не
надхвърля 0,5 м, а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от
височината му.

Чл. 27. (1) Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние,
по-малко от 30 м от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние, по-малко от 50 м
от съоръженията към тях.
(2) Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане
на мястото, без той да бъде напълно изгасен.

Чл. 37. Не се допуска натрупването на остатъци от земеделски култури на
разстояние, по-малко от 10 м, както и складирането на груби фуражи на разстояние, помалко от 50 м от границите на горските територии.

