ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
През последните дни повишаването на дневните температури допълнително
създаде предпоставка и увеличи риска от възникване на полски и горски пожари на
територията на област Монтана.
Във връзка със зачестилите пожари на горска и тревна растителност е
необходимо да се предприемат превантивни мерки с цел осигуряване на пожарна
безопасност и поддържане на строг противопожарен ред на територията на общините,
кметствата и населените места.
Въпреки предупрежденията на органите на „Пожарна безопасност и защита на
населението” - Монтана, в повечето райони продължава безконтролното палене на
отпадъци, сухи треви и стърнища. Това е в нарушение на нормативната уредба и
може да доведе до сериозни последици за горския и полски фонд.
Задимяването по пътните артерии може да създаде реални предпоставки за
катастрофи.
От изключително важно значение е да бъдем разумни, внимателни и
предвидливи, за да опазим собственото си здраве и съхраним чиста природата.
За да не се допуска възникването на пожари, е необходимо да се
спазват следните основни изисквания:
1. Забрана за паленето на открит огън в:
- местата за общо ползване в границите на населените и извън населените
места;
- горите и на 100 м. от границите им, извън обозначените и пригодени за
тази цел места;
- близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
- междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили;
- близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и
горими течности, фуражи и зърнени култури;
- места за добив на смола и на 50 м. от такива места;
- на по-малко от 30 м. от газопроводи и петролопроводи;
- на по-малко от 50 м. от газови съоръжения;
- стопанските дворове, стърнища, слогове, крайпътни ивици със суха
растителност;
- защитени територии;
- други потенциално опасни места, създаващи реални предпоставки за
възникване на пожари, особено при ветровито време.
2. Провеждане на противопожарни мероприятия с населението за опазване
на инфраструктурата, горския фонд, горите, земеделските земи и домакинствата от
възникване на пожари.
3. Спазване на основни изисквания, намаляващи риска от пожари, като:
- Да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит, цигари и др;

- Да не се допуска деца да играят с огън;
- Да се спазват мерките за пожарна безопасност от пребиваващите в
горите туристите, ловците и др., както и при добив на дървесина в горите;
- Да не се палят отпадъците;
- Паленето на огън в дворовете да става, само ако предварително е
обезопасено огнището и са подготвени подръчни средства за гасене;
- Да не се оставя запален огън без наблюдение.
4. При откриване на признаци за запалвания или възникване на пожари
своевременно да се уведомяват дежурните длъжностни лица на районните служби
„Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР на национален телефон
112.

