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 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Уважаеми дами и 
господа,

 Бихме желали да 
представим на Ва-
шето внимание най 
- новата електрон-
на медия в регион 
Добрич – Радио 99. 
Създадено да ут-
върждава стандар-
тите на качествена-
та журналистика, 
Радио 99 има ам-
бицията да се пре-
върне в сериозен 
фактор в медийна-
та среда на региона. 
За целта разчитаме 
на професионален 
екип от журна-
листи, спазващи 
принципите за дос-
товерна информа-
ция и обективно 
отразяване на съ-
битията с присъст-
вие на различни 
гледни точки и за-
читане на общест-
вения интерес.
Предварителните 
ни маркетингови 
проучвания показ-
ват, че 85% от ради-
ослушателите пред-
почитат да приемат 
радиосъдържание, 
включително и еф-
ирно, през компю-
три и мобилни ус-
тройства. Нашата 
целева аудитория 
са млади, образова-
ни и работещи хора 

Представяне на Радио99
с широки интереси 
и модерни възпри-
ятия за света. 

Благодарение на 
мащабна регио-
нална кампания по 
поп уляризиране 
на бранда, автор-
ският ни продукт 
на този етап дос-
тига предимно до 
слушатели от Се-
вероизточна Бъл-
гария. Планираме 
поетапно разши-
ряване на обхва-
та и продукцията 
ни. Предстои ни да 
кандидатстваме и 
за придобиване на 
честота за ефирно 
излъчване. 
В момента програ-
мата ни включва 
ежедневни сутреш-
ни информацион-
но-музикални бло-
кове в часовия пояс 
от 09.00 до 11.00 
часа, новинарски 
емисии в 10.00, 
12.00 и 16.00 часа с 
национални и ре-
гионални вести и 
вечерни тематични 
музикални блоко-
ве. Наш уникален 
авторски продукт е 
рубриката „Радиоу-
роци по литература 
за матура“, насоче-
на към учениците 
от 12-и клас, кои-
то през месец май 
2021 година ще 
полагат задължи-
телен Държавен 
зрелостен изпит 
по Български език 
и литература. Уро-
ците се излъчват 
всеки четвъртък от 
17.00 часа по Радио 
99, след което се 
качват в сайта на 
радиото и на ком-
пакт дискове, за 
да могат да бъдат 

ползвани от широк 
кръг ученици. 

Всеки петък от 
17.00 часа се из-
лъчва младежкото 
предаване „До-
брото в Добрич“, 
чийто автори са 
средношколци и 
е адресирано към 
тийнейджърската 
аудитория.
Сред интересните 
ни рубрики са още 
„Да си говорим на 
ти“, където пред-
лагаме различен 
поглед към попу-
лярни личности, 
общественици, по-
литици, бизнесме-
ни, творци, за  да 
надникнем в лич-
ното им простран-
ство и да опознаем 
непознатите им до 
момента лица и об-
рази, „99 посоки“ 
– любопитни раз-
кази и истории на 
пътешественици от 
екзотични кътчета 
и дестинации и „9,9 
по Рихтер“ - земе-
тръсните теми от 
дневния ред на на-
шенци, скандалите 
на деня и адрена-
линови сюжети - за 
любителите на сил-
ни усещания.
Вярваме, че с же-
лание, амбиция и 
най-вече с любов 
и отговорно отно-
шение към работа-
та си ще успеем да 
затвърдим Радио 
99  като модерно и 
предпочитано ра-
дио, което слуша-
телите  заслужават. 
Можете да ни слу-
шате на radio99.bg

С уважение: Таня 
Топалова – 

Главен редактор 
на Радио 99 

Пролетно почистване – 
пожарна безопасност

Със затоплянето на вре-
мето в началото на про-
летта се създава пови-
шена пожарна опасност, 
свързана с почистването 
на терени, жилищни дво-
рове, затревени площи 
и промишлени обекти. 
Наличието на големи ко-
личества суха тревна рас-
тителност, остатъци от 
нерегламентирани сме-
тища и други територии, 
върху които се намират 
горими отпадъци създава 
опасност от усложняване 
на обстановката при въз-
никване на пожар. Прак-
тиката показва, че сухата 
растителност се пали, без 
да се спазват необходи-
мите мерки за пожарна 
безопасност и пламъците 
могат да засегнат сгради, 
земеделски или горски 
насаждения, а също и да 
застрашат човешки жи-
вот. Независимо от висо-
ката влажност на почва-
та, наличието на горим 
повърхностен земен слой 
от суха трева е предпос-
тавка за бързото разпрос-
транение на огъня при 
пожар. Опасността от 
бързото разпространение 
на пожар значително се 
увеличава при наличието 
на вятър. Разхвърляните 
горими отпадъци също 
създават условия за въз-
никване на пожар. Същи-
те могат лесно да бъдат 
запалени от изхвърлени 
незагасени цигари, при 
детска 
игра с огън и по невнима-
ние. 
Въпреки нормативните 

актове, заповеди и ин-
струкции, целящи по-
вишаване на пожарната 
безопасност през пожа-
роопасния сезон, всяка 
година се намират недо-
бросъвестни граждани, 
които ги пренебрегват и 
нарушават. Безобидни на 
вид запалвания са причи-
на за развитие на големи 
пожари, които изпепеля-
ват вилни и стопански по-
стройки, горски масиви и 
насаждения. Често това 
става с цел почистване, но 
извършено безконтролно 
и неорганизирано, без да 
се отчита пожарната об-
становка, последствията 
понякога се случва да бъ-
дат доста трагични.
Възникналите пожари на-
насят материални и еко-
логични щети и в пове-
чето случаи са свързани с 
немалък разход на ресурс.
За да се избегнат подобни 
случаи, е необходимо при 
извършване на пролетно 
почистване да се знаят и 
спазват следните основни 
правила:
- изгарянето на отпадъци 
се извършва под контрол 
в специално направени 
огнища или в негори-
ми съдове, отстоящи на 
безопасни разстояния от 
сгради и горими матери-
али, като предварително 
трябва да се подготвят 
подръчни уреди за  гасе-
не-съдове с вода, пясък, 
негорими тупалки;
-   абсолютно е забране-
но обособяването на не-
рагламентирани сметища 
и запалване на горимите 

отпадъци в тях;
-   да не се пали огън в 
близост до стрехите и под 
клоните на дърветата;
-  във ветровито време, да 
не се пали огън на откри-
то, тъй-като запалените 
частици може да бъдат 
разнесени на  големи 
разстояния и бързо да се 
разпространи пламъкът с 
обхващане на значителни 
площи;
- при запален огън и поява 
на вятър, горенето трябва 
да бъде прекратено  неза-
бавно;
- в никакъв случай, не ос-
тавяйте запален огън без 
постоянно наблюдение, 
до пълното му изгасява-
не;
- особено внимателни 
трябва да бъдат собстве-
ниците и ползвателите на 
имоти, които са в близост 
до горски територии и из-
вършват изгаряне на съ-
браните горими отпадъ-
ци. Това трябва да става 
на разстояние не по-мал-
ко от 100 м от горските 
масиви;
- при пребиваване в гори-
те или полето, както и при 
пътуване с превозни сред-
ства не изхвърляйте неиз-
гасени клечки кибрит или 
угарки от цигари;
- стриктно спазване на 
забраната за изгаряне на  
изсъхналата тревна рас-
тителност в земеделските 
земи. Съгласно чл.6, ал.1, 
т.2 от Закона за опазва-
не на земеделските земи 
това категорично е ЗАБ-
РАНЕНО.
- Не допускайте паленето 

на огън от деца или въз-
растни хора, които не са в 
състояние да контролират 
горенето и изгасяването 
на огъня при реална опас-
ност от пожар;

При забелязване на при-
знаци на пожар (дим, ми-
рис на изгоряло и пламъ-
ци) е задължително бързо 
да се оцени обстановката 
и своевременно да се по-
даде точно съобщение 
за забелязания от вас по-
жар на единния номер за 
спешни повиквания  112. 
При възможност може да 
се започне гасенето с под-
ръчни средства, без да се 
поема излишен риск.
Необходимо е  да се раз-
бера, че е нужна проявата  
на отговорност и съзна-
ние във всеки един от нас, 
при спазване  на проти-
вопожарните изисквания 
при пролетното почиства-
не, което от своя страна,  е 
и гаранция за недопуска-
не на нежелани запалва-
ния през този период.
РДПБЗН-Добрич напом-
ня на всички физически 
и юридически лица, осъ-
ществяващи дейности в 
земеделските земи, че са 
задължени съгласно На-
редба 8121з-968/2014 г. 
за ПНПБИДЗЗ в срок до 
30 април да представят 
в РСПБЗН схеми с раз-
положението на засетите 
площи с житни култури, 
пожарозащитните ивици, 
пътищата за придвижване 
на пожарната техника и 
действащите до водоиз-
точници.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕЩИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО» 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ,ДОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО» 
ДОБРИЧ

УВЕДОМЛЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

За осигуряване пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи при прибиране 
и съхранение на зърнено-житните култури през 2021г. и на основание чл.13 от Наредба № 8121з-968 от 
10.12.2014г. на МВР и МЗХ (обн.ДВ, бр.105 / 19.12.2014г., изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.) юриди-
ческите и физическите лица (ръководителите на фирми и земеделски кооперации, арендаторите, частните 
земеделски производители и ползвателите на земеделски земи), осъществяващи дейности в земеделските 
земи се задължават:

1.    Организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2.    Уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
3.    Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно 

изискванията на чл. 16;
4.    Организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, 

изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената 
кампания, за което се изготвя и подписва протокол;

5.    Осигуряват спазването на условията по чл. 17, 18 и 19;
6.    Осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими 

течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2;
7.    Носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, 

презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;
8.     Представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни кул-

тури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
9.    Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето 

на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 
за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Изискването по т.8 може да изпълните, като посетите https://kais.cadastre.bg/bg/Map, където са достъпни 
кадастрални карти за населените места. Върху разпечатки от картите трябва да се отбележат разположението 
на засетите площи с пшеница, ечемик, тритикале и другите изисквания по т.8.

При установено неизпълнение на горепосочените изисквания се носи административно-наказателна 
отговорност по чл.265 от ЗМВР.

Схемите може да изпращате и на следните официални електронни пощи:
fire-dobrich@mvr.bg - РДПБЗН Добрич;
fire-rs-dobrich@mvr.bg - РСПБЗН Добрич;
fire-rs-balchik@mvr.bg - РСПБЗН Балчик;
fire-rs-tervel@mvr.bg - РСПБЗН Тервел;
fire-rs-gtoshevo@mvr.bg - РСПБЗН Генерал Тошево;
fire-rs-kavama@mvr.bg - РСПБЗН Каварна;
fire-rs-krushari@mvr.bg - РСПБЗН Крушари;
fire-rs-shabla@mvr.bg - РСПБЗН Шабла.

Контакти с РДПБЗН и РСПБЗН са публикувани на http://rdpbzndobrich.simplesite.com.
Директор: комисар Дарин Димитров


