
  

 

 

 
 

Всички превозни средства, 

които навлизат в гората трябва 

да са технически изправни, с 

изпускателна уредба, недо - 

пускаща отделянето или 

изхвърлянето на  искри.  При    

движение   на  земеделската  и  

транспортната  техника не бива да се 

допуска буксуване и допир на ауспуха до 

суха растителност. При откриване на 

признаци на пожар в полето или гората 

търсете най-бързата възможност за подаване 

на съобщение на пожар на тел. 112. 

 

ОБЩИНА СТРЕЛЧА 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: 

 

Собствениците    на    гори 

трябва   да   знаят,   че   са 

задължени   да   спазват   и 

изпълняват  всички  лесо  - 

устройствени   мероприятия, които са 

предвидени в нормативната уредба по 

отношение стопанисването на гори 
 

 

За да се предотвратят пожари, 

предизвикани от късо 

съединение на далекопроводите, 

под тях трябва да  се  оформят 

просеки в горите,  които  да се  

поддържат свободни и чисти от суха 

растителност. 

СЪОБЩЕТЕ ЗА ЗАБЕЛЯЗАНИЯ 

ОТ ВАС ПОЖАР НА 

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА 

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ: 112 

ПУ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" 

СТРЕЛЧА  03532/ 20-28 

ОБЩИНА СТРЕЛЧА, ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО 
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Поради небрежното и безотговорно 

боравене с огън и силно повишената 

пожарна опасност в региона Община 

Стрелча и РСПБЗН-Стрелча Призовава: 

 

Собственици     и     ползватели     на 

земеделски   земи,   председатели   на 

кооперации, управители    на фирми, 

упражняващи    дейността    си    на 

територията на общината както и 

физически лица към отговорност и 

недопускане на пожари. 
 

Възникналите пожари в земеделски и горски 

масиви се характеризират с голяма скорост 

на разпространение. Това означава, че всяко 

запалване може да обхване големи площи 

със значителни загуби и щети. Не са редки 

случаите, когато пожари в сухи треви и 

стърнища спомагат за унищожаването на 

горски масиви и полезащитни пояси. 
 

 

Последствията от горските пожари са 

многостранни: 
 

Екологични 

Обезлесяване и ерозия на почвите. 

Промяна на водния отток, нарушаване 

на топлинния и воден баланс на 

екосистемите. Унищожаване на 

уникални находища на редки, защитени 

видове, ограничаване на биологичното 

разнообразие.Влошаване на 

санитарното състояние на горите. 

Намаляване поглъщателния капацитет на 

СО2. 

 

 

Абсолютно е забранено паленето на 

стърнищата. Чл. 6, ал. 1, т. 2 от 

Закона за опазване на земеделските 

земи забранява "изгарянето на 

стърнища и други растителни  

остатъци в земеделските земи". За 

недопускане на самозапалване прясното сено е 

необходимо да се складира на купи само след като 

изсъхне напълно. 
 

 

Особено бдителни по отношение на 

мерките за пожарна безопасност 

трябва да сме както в гората, така и в 

близост до залесени площи. 

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени 

кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима 

среда! Горската постеля от изсъхнали листа и треви е 

леснозапалима дори от сравнително слаби източници 

на запалване с краткотрайно действие което 

допринася за бързото разпространение на горенето. 

 

Икономически  

Похабяване на горски ресурси след дългогодишно 

инвестиране - загуба на дървесина. Извънредно 

отделяне на средства за ограничаване на вредните 

последствия. Намаляване продуктивността на 

земите и влошаване на растежните условия. 

Намаляване на приходите. 

 

Социални 

Влошаване на микроклимата и условията за 

стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. 

Ограничаване на възможностите за поминък и 

обедняване на населението. Обезлюдяване на 

районите. 
 

ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ПРИЧИНА ЗА ПОЖАРИТЕ 

е небрежност при боравене с открит огън в 

земеделски земи, техническа неизправност в 

селскостопанската техника. Не са редки случаите от 

запалвания от небрежно тютюнопушене и опалване 

на пасища, с цел тяхното почистване от сухата 

трева. Запаленият в сухи треви и стърнища огън 

лесно може да обхване намиращи се в съседство 

трайни насаждения, стопански сгради, вилни и 

жилищни постройки, горския фонд. 
 

 

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 и земеделски участъци трябва да става чрез 

извозването им на определените за това места. 

Забранено е унищожаването им на място чрез 

изгаряне! 

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. 

 


