ОБЩИНА БРЕЗНИК
И
РС „ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”БРЕЗНИК В ПОДКРЕПА НА КАМПАНИИТЕ:

СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОБЩЕСТВЕННОСТТА И ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИ,
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ФИРМИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ
ДЕЙНОСТТА СИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА АКТИВНО
ОТНОШЕНИЕ КЪМ МЕРКИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.

Гората е важна съставна част от
живата природа, която поддържа
биологичното
равновесие
на
планетата. Тя дава убежище на
животинските видове, регулира
въздушните течения и валежите,
предпазва почвите от ерозия,
пречиства
въздуха.
Горските
пожари нанасят сериозни щети на
стопанството и околната среда.
Често водят и до човешки жертви.
Най - честите причини за възникването на пожарите са:
- Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове. Попаднали в узрелите
жита, сухите растения и сламата, те лесно могат да ги запалят;
- Небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи;
- Неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха
тревна растителност в близост до горски масиви;

- Техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в
гората;
- Детска игра с огън;
- Самозапалване на вещества и материали;
- Природни явления(мълнии);
- Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които
минават над и в близост до горите;
- Умисъл.
Да опазим зеленото богатство на страната, като стриктно спазваме
правилата за пожарна безопасност.
В периода на жътвената кампания
възникват множество пожари, при което
се унищожават хиляди декари зърненожитни култури.
Най-честите установени причини за
възникване на пожарите са небрежност
при боравене с открит огън, техническа
неизправност, късо съединение.
За недопускане възникването на пожари,
община Брезник и РСПБЗН- Брезник
призовава стопаните на земеделски земи,
физическите и юридически лица, имащи
пряко и косвено отношение към
жътвената кампания, към по-висока отговорност при дейности в житните
масиви или в близост до тях.
Правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на
дейности в земеделски земи са регламентирани в “Наредба № 8121з968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност
при извършване на дейности в земеделските земи”.

