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ЗАПОВЕД 

10.5.2022 г.

X РСТ22-РД09-109/10.05.20...

Регистрационен индекс, дата

Signed by: Kristina Nikolaeva Palazova  
Относно: Предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна 

безопасност през пожароопасния период за 2022г. 
 

В изпълнение на Заповед № СОА22-РД09-824/27.04.2022г. на Кмета на 

Столична община, относно предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на 

пожарна безопасност през пожароопасния период за 2022г., на основание чл. 46, ал. 1, 

т. 9 и т. 11 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, и във връзка 

с чл. 10, ал. 1, т. 6 и ал. 2, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, 
 

НАРЕЖДАМ: 
 
 1. Ланд. арх. Ани Цонинска – гл. експерт „Ланд. архитектура“ в отдел „Контрол 

по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система 
 2. Инж. Катя Войводова – гл. експерт „Екология“ в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ 
 3. Инж. Сергей Господинов – гл. експерт „Озеленяване“ в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ 
 4. Невин Шеремед – гл. експерт ОРУОМПЗБ и ЗРКИ 

Да информират местното население, училищата и детските градини, че паленето 

на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци 

създават опасност от възникване на пожари на територията на район „Студентски“, 

както и за действията, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите, а именно: 
- Налагане на санкция по чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи: 

„ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други 

растителни отпадъци се наказва с глоба в размер от 1500 до 6000 лева. При повторно 

нарушение наказанието е от 2000 до 12000 лева. 
- Налагане на санкция по чл. 162, ал. 1  и ал. 2 от Закона за опазване на околната 

среда – с глоба от 200 до 20 000 лева или имуществена санкция от 5000 до 500 000 лева. 

При повторно нарушение – глобата или имуществената санкция е в двоен размер. 
Да извършват контрол за предотвратяване паленето на стърнища, слогове, 

крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци, създаващи опасност от 

възникване на пожари на територията на район „Студентски“, като при констатиране на 

извършени нарушения, да предприемат съответните административнонаказателни 

мерки спрямо нарушителите. 



 
 

 

Чрез ИСД заповедта да се сведе до знанието на всички упоменати длъжностни 

лица – за сведение и изпълнение, както и на вниманието на гражданите – чрез 

поставянето й на информационното табло на района и публикуване на интернет 

страница на района. 
Настоящата заповед е в сила до 31.12.2022г. 
Контрол по изпълнение ще осъществявам лично. 

 
 

9.5.2022 г.

X Петко Горанов

Кмет на СО - район "Студентски"

Signed by: PETKO GORANOV GORANOV  
 
 
 
Съгласувал: 
 

9.5.2022 г.

X Десислава Стойкова

Гл. юрисконсулт - СО - район "Студентски"

Signed by: Desislava Stoyanova Stoykova  
 
 
Изготвил: 
Невин Шеремед 
Гл. експерт ОРУОМПЗБ и ЗРКИ, Дата: 09.05.2022г. 
 
 
 


