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06. 04. 2017г.        10. 04. 2017г. 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГАСЕНЕ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СЪРНИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

 

 

  

 

1. При получен сигнал за пожар, дежурен служител уведомява кмета на Община Сърница, 

водача на камион „Мерцедес” и Гл. спец. „Екология” за събиране на доброволното 

формирование за първоначална атака. Сигнал се подава и на единния европейски номер за 

спешни сигнали 112. 

 

 

2. При пристигане на групата за първоначално действие отговорникът окомерно определя 

площта на запалването, видът на дървостоя и посоката на нарастване. 

 

 

3. След първоначалния оглед, ръководителя на формированието предава информация на 

лицата от общината, осъществява връзка с РСПБЗН за предприетите мерки при 

първоначално осъществяване на гасенето. 

 

 

4. Отговорникът на формированието ръководи гасенето на пожара до пристигане на 

представители на РСПБЗН или други органи, имащи правомощия по контрола за опазване 

на горските територии. 

 

 

5. Отговорникът на формированието подава информация за увеличаване броя на лицата за 

участие от доброволното формирование на Община Сърница. 

 

 

6. При опасност от разширяване на площта на пожара след съгласуване с РСПБЗН и кмета на 

общината се сигнализира директора на ТП ДГС Селище за участието на специализираната 

група в гасенето на пожара. 
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7. За участие на лицата от списъците към общината, се организира извозване на участниците 

със собствени или наети МПС  до мястото на пожара. 

 

 

 

8. При очаквано възообновяване на пожара, Община Сърница организира денонощно 

дежурство на служителите от доброволното формирование с МПС и инструменти до 

пълното потушаване на същият. 

 

 

9. При изпълнение на денонощно дежурство до пълното приключване на гасенето на 

служителите се доставя храна и вода, закупени от търговската мрежа на територията на 

общината. 

 

 

10. Транспортирането на необходимите количества храна и вода се извършва от МПС на 

Общината по заявка от Ръководителя на формированието. 

 

 

11. Информацията за базата данни за възникнал пожар да се дава в сроковете регламентирани в 

чл. 1 и 2 от Наредба №8 за защита на горите от пожари.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ……… П. ………..     Представил: ……… П. П. ……… 

ГЛ.спец.”Екология”      Кмет на Община Сърница: 

/Аки Кисьов/       /Неби Бозов/ 
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