ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
със заповед на областния управител на област Велико Търново, периодът от 1 март до 30
ноември 2018 г. е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Велико
Търново.
С цел недопускане на запалвания и пожари в горските и земеделски територии, е
необходимо да се проявява бдителност и готовност, тъй като те са едни от най-опасните и
трудни за овладяване бедствия, които причиняват значителни поражения както на горите, така
и на горската фауна, селскостопанската продукция, имотите на гражданите и чистотата на
въздуха. Последиците от тях остават за дълго. Статистиката показва, че основна причина за
възникването на пожарите в 99 % от случаите е човешка човешка дейност, като:
 Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове.
 Небрежно боравене с огън от страна на пастири, туристи, селскостопански работници.
 Техническа неизправност на машините и превозни средства.
 Детска игра с огън.
 Самозапалване на вещества и материали.
 Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до
горските и земеделски масиви.
 Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност
в близост до горски масиви.
 Умишлени палежи
Само в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от природни явления (мълнии).
ЗАБРАНЯВА СЕ ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
НА РАЗСТОЯНИЕ ПО-МАЛКО ОТ 100 МЕТРА ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ, което е в нарушение на чл. 137 ал. 3 от Закона за горите и административните
санкции за нарушителите са в размер от 200 до 1 000 лв. По време на пожароопасния сезон се
забранява изхвърлянето на горими отпадъци, които трябва да се депонират само на
определените за целта места. АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО Е "ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА",
КАКТО И ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. ЗАБРАНЕНО Е
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ФАСОВЕ в района на горските и земеделските масиви. Физическите
лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии е задължително да спазват
правилата за пожарна безопасност в тях. Обърнато е особено внимание на контрола по
почистването на тревни горими материали покрай железопътни линии и пътища, линейни
съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др. Всички регионални
дирекции по горите към Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ продължават изпълнението
на годишните си оперативни планове за опазване на горите от пожари и актуализират
програмите си за действие при гасене на пожари.
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЖАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИЯ
ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН
Изгарянето на растителни или други отпадъци, ОСОБЕНО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ВЯТЪР,
крие сериозна пожарна опасност и нерядко води до сериозни огнени бедствия. Като нерядко
пострадалите са и самите лица, причинили пожара, поради бързото му неконтролируемо
разрастване на големи площи.
НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. Това е предпоставка за
пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо
разпространение на пожара.
В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили
подръчни уреди за пожарогасене - съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.

Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
НИКОГА НЕ ОСТАВАЙТЕ НАКЛАДЕНИЯ ОГЪН БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ!
Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани много
автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и
горими течности.
Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство
трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски масиви.
ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА, В ПОЛЕТО ИЛИ В ГОРАТА,
ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН 112,
ЗА ДА ОПАЗИМ ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА СТРАНАТА, СТРИКТНО ТРЯБВА ДА
СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ!
За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна
безопасност:
Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима
среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни,
с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.
Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места.
(Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни
средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар).
Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да
доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и
горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.
Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на
определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане
на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне
напълно.
Абсолютно е забранено паленето на стърнищата. Собствениците на гори трябва да знаят, че са
задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в
нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар
Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо
да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката
на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.
При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да
района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

напуснете

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете
съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното
лесничейство или в кметството на населеното място.
Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от
навременно и точно съобщение зависи техният живот.

вашето

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени
клони.

Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и
задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

