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Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ 2017 г. 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ОБЩИНА СЪРНИЦА” 

І. Описание на причините за възникването на пожари през 

предходните пет години и основните фактори, създаващи опасност от 

възникване на пожари в горските територии. 

 

 На територията на общината не са възниквали пожари през последните 

пет години.  

ІІ. Описание на съществуващите методи и средства за 

предотвратяване, наблюдение и борба с пожари, както и на системен 

контрол. 

Методите, средствата, системите за контрол и наблюдение ще се 

провеждат по описания по-долу ред: 

• Извършване на постоянни дежурства от служителите през 

пожароопасния сезон, като се обхождат маршрутно отдели и 

подотдели с висок клас на пожарна опасност в горските 

територии; 

• Връчване на противопожарни декларации на лицата 

посещаващи горските територии, както и на лица притежаващи 

земеделска земя, граничеща с горските територии; 

• Изготвяне на писма до общини   по населени места за 

предоставяне на списък на доброволни формирования за гасене 

на пожари в горски територии, съгласно чл.142  от ЗГ и чл.15 от 

Наредба № 8/11.05.2012 г. с определени сборни пунктове, 

начини на оповестяване и отговорници; 

• На собствениците на горски територии и на обекти в близост до 

тях се изпращат писма, съгласно чл.16 от Наредба № 8, че са 

задължени да участват в гасенето на пожари, да планират и 



извършват необходимите мерки за защита, да подават сигнал на 

тел.112, да осигуряват достъп до притежавания от тях недвижим 

имот, да предоставят собствени спасителни, пожарогасителни, 

съобщителни и други превозни средства и да изпълняват 

приетата регионална програма за защита на горските територии; 

• Извършване на инструктаж  на временно преминаващи лица по 

горските пътища в горски територии и туристически групи за 

спазване на пожарните изисквания; 

• Назначаване на пожаронаблюдатели, които да извършват 

ежедневен обход на местата в горски територии с най-висока 

степен на пожарна опасност; 

ІІІ. Описание на конкретните действия, насочени към 

преодоляване действието на факторите, създаващи опасността от 

пожари. 

1. Отстраняване на основните причини, създаващи опасност от пожари: 

- изготвяне на информация за често срещани пропуски, 

водещи до възникване на пожари; 

- ползване на информация от лица, извършващи 

производствени дейности в обекти, граничещи с горски 

територии за своевременно откриване и 

предотвратяване на пожари; 

- извършване на проверки, относно недопускане 

натрупване остатъци от сеч на дървесина, от 

земеделски култури и битови отпадъци на разстояние 

по-малко от 10 м. от границите на горските територии; 

2. Усъвършенстване на системите за предотвратяване и откриване на 

пожарите: 

- връчване на противопожарни декларации на всички 

пребиваващи и преминаващи през горски територии; 

- ежедневен обход на местата в горските територии с 

висока степен на пожарна опасност; 

3. Усъвършенстване на системите на контрол: 



    - като се използват наличните съобщителни средства във 

всеки горскостопански участъци, МПС с разрешен достъп до 

горски територии и МПС, собственост на Община Сърница”; 

    - запознаване на фирмите-изпълнители на 

горскостопанска дейност, с изискванията на чл.33,34 и 35 от 

Наредба № 8, за работа във временни обекти и включването на 

същите като клауза към договорите; 

    -  за работа в обектите да се допуска само изправна 

техника и оборудване, комплектовани с изправни уреди за 

ръчно пожарогасене удостоверени със стикер за годност за 

съответната година; 

- провеждане на срещи със земеделски производители, 

пастири и лица притежаващи имоти, граничещи с горски 

територии; 

ІV.Списък на специфичните мерки и мероприятия за защита 

на горските територии от пожари, в зависимост от пожарната 

опасност в Община Сърница. 

 Разнообразието на природните условия през сезоните в годината, играят 

съществена роля за пожарната опасност. Като конкретни мерки могат да се 

опишат: 

• Табели с противопожарно съдържание 

• Стационарни наблюдателни пунктове; 

• Ограничаване на достъпа до силно пожароопасни зони, като се 

поставят прегради; 

• Определяне на маршрута за бързо придвижване до 

местонахождението на пожарите, възникнали в горски  

територии. 

 

Площи в хектари по класове на пожарна опасност на Община 

Сърниц: 

 

ІІ-ри клас на пожарна опасност -        275,3 ха (82,6%) 

ІІІ-ти клас на пожарна опасност -        58,0 ха (17,4%) 

------------------------------------------------------------------------ 

Всичко:            333,3 ха (100,0%) 

 



 V. На картите за противопожарно устройство са нанесени: с 

червен цвят пътища, годни за предвижване на противопожарна и друга 

тежка техника; противопожарни депа; достъпът до водоизточници за 

противопожарна техника с червен цвят; водоеми; площадки за кацане на 

хеликоптери, минерализовани ивици с черен цвят  – приложени към 

плана. 

 

 

 

 VІ. Списък на доброволното формирование за гасене на пожари 

на Община Сърница. 

Списък на доброволните формирования към Община-Сърница, които  ще 

участват в гасенето на пожари. 

 

Трите имена ПИН ТЕЛ № Адрес 

Аки Исмет 

Бабучи 

РА-265-01-01 0892221223 „Младост” №9 

Аки Реджеп 

Пехливан 

РА-265-01-02 0894595928 „Одрин” №2 

Аюп Мустафов 

Дренков 

РА-265-01-03 0892221248 „Родопи” №8 

Исмет 

Сюлеиманов 

Куртов 

РА-265-01-04 0899692525 „Лале” №17 

Михаил Самоилов 

Бошнаков 

РА-265-01-05 0877082341 „Буков дол” №1 

Реджеп Сабриев 

Алиев 

РА-265-01-06 0895500943 „Родопи” №26 



Сали Шеин 

Трампов 

РА-265-01-07 0896767302 М.Крушата №20 

Светослав Федев 

Шимов 

РА-265-01-08 0893322558 „Петелци”№35 

Халил Ахмед 

Ибишев 

РА-265-01-09 0894443250 „Мир”№7 

 

  

VІІ. Изготвяне на списък на техника, машини и инструментите в 

Община Сърница , които ще се използват за потушаване на евентуално 

възникнал горски пожар. 

Моторни превозни средства и местонахождение: 

- Камион Мерцедес 1831 с рег.№ РА 9247 КВ с шофьор Мехмед 

Бозов – гаража на Община Сърница сл.тел.: GSM 0899195975  

- Мерцедес Унимог  с рег.№ РА 02-54 с шофьор Исмаил Туджар  

- гаража на Община Сърница сл.тел.:  GSM 0897813565 

- Комбиниран тракто Катер Пилар  с тракторист Халил 

Онбашиев – гаража на Община Сърница сл.тел.:  GSM 

0888656789   

- Автомобил Опел Зафира  с рег.№ РА 1999 КА с шофьор  

сл.тел.:  GSM 0884994706   

- BMW 320d с рег № РА 4334 ВХ с шофьор Салих Вехби - 

гаража на Община Сърница сл.тел.:  GSM 0878664091 

 

Машини и инструменти: 

- Моторни триони -  1 броя, собственост на Община Сърница, с 

местонахождение депо в сградата на Община Сърница. 

- Гръбни пръскачки – 4 броя, с местонахождение 

противопожарни депа. 

- Кофи за вода – 10 броя, с местонахождение противопожарни 

депа. 



- Лопати – 10 броя, с местонахождение противопожарни депа. 

- Брадви – 9 броя, с местонахождение противопожарни депа. 

- Кирки - 8 броя, с местонахождение противопожарни депа. 

- Тупалки – 10 броя, с местонахождение противопожарни депа. 

- Съд с 200 л.вода – Няма 

- Мотики – 5 бр., с местонахождение противопожарни депа. 

- Гребла - 10 бр., с местонахождение противопожарни депа. 

- Моторни помпи –Няма 

 

 

 

VІІІ. Определяне на лицата, осъществяващи взаимодействие с 

органите на ГД”ПБЗН”. 

          От страна на Община Сърница са определени служители 

осъществяващи взаимодействие, както следва: 

- г-н. Неби Бозов – кмет GSM 0885202460 

- г-н. Халил Байрактар – зам.кмет GSM 0889262239 

-г-н. Аки Кисьов – Гл.спец „Екология” GSM 0878202285 

-г-н Халил Онбашиев – Домакин и поддръжка улично осветление 

GSM 0889437791  

ІХ. Описание на реда и начина за осигуряване на храна и 

питейна вода и други необходими средства за участниците в 

гасенето, както и списък с лицата отговорни за това. 

1. При първоначално получаване на сигнал или сведенение за 

възникнал пожар, служител, посещава района, за който е получено 

съобщението, изготвя и съобщава информация за характера на 



терена, обхванатата площ и скорост на развитие на пожара  на кмета 

или зам. кмета. 

     

2. При посещението на възникналия пожар задължително се осигурява 

вода за пиене от водопреносната мрежа на най – близкото населено 

място с предоставени туби от противопожарните депа. 

 

3. При получена информация за необходимост от сили и средства за 

гасене и тяхното разположение в района на пожара, всички МПС на 

Община Сърница по разпореждане на ръководителя на оперативните 

действия се пренасочват към мястото. 

 

4. При дежурства на служителите след потушаването до окончателно 

изгасяване на възникналите пожари, на участващите да се доставя 

храна от търговската мрежа на най-близкото населено място. 

 

 

5. Храната да се закупува по вид и количество от касиер-домакина, 

съгласувано със гл. счетоводител. До мястото на пожара закупената 

храна се доставя от дежурен автомобил или допълнително 

определено МПС от кмета или зам. кмета на Община Сърница. 

 

6. През периода до пълното ликвидиране на пожара задължително се 

изготвя допълнителна информация за необходимостта от храна, вода 

за пиене и други необходими неща от ръководителя на оперативните 

действия. 

 

Списък с имената на лицата, отговорни за предоставянето им: 

- Исмаил Църенски – Гл. счетоводител GSM 0886579947  

- Аки Кисьов – Гл.спец „Екология” GSM 0878202285 

 

 



Х. Схема за навременно оповестяване на възникнал пожар. 

 Приложена е схема: 

1. При получаване на сигнал за пожар, първоначално се уведомява 

ЕССП на телефон 112 и кмета и зам.кмета на Община Сърница за 

местонахождението и района на пожара. 

2.Част от доброволното формирование се изпраща за първоначално 

проучване, евентуално извършване на пожарогасителни действия и 

изготвяне и предоставяне на информация за пожара и предприемането 

на съответните мерки. 

 

 ХІ. Съхраняване на протоколи от извършени съвместни проверки с 

РДГ и органите на РС”ПБЗН”, относно провеждане мероприятия за 

предотвратяване щети от пожари. 

 

- Приложен е протокол вх.№ 0644/16.03.2017 г. 

 

 

ХІІ. Списък на лицата с телефонните им номера, които 

задължително ще се уведомяват за участие, в случай на възникване на 

горски пожар. 

 

- г-н. Неби Бозов – кмет GSM 0885202460 

- г-н. Халил Байрактар – зам.кмет GSM 0889262239 

-г-н. Аки Кисьов – Гл.спец „Екология” GSM 0878202285 

-г-н Халил Онбашиев – Домакин и поддръжка улично осветление 

GSM 0889437791  

 

        Изготвил: …… П. …. 

          /А.Кисьов / 


