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НАРЕДБА
ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Чл.1. Тази Наредба определя основните изисквания за пожарна безопасност на
територията на Общината, обединява и конкретизира най-важните норми от други
законови и подзаконови актове.
Чл.2. (1) Правилата и изискванията на тази наредба се отнасят за държавните
органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите,
ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите и на териториите
на населените места лица).
(2) При осигуряване на пожарна безопасност на територията на Общината наред
с настоящата Наредба се прилагат и други нормативни актове по ЗМВР.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл.3. Визата за проектиране на обекта се съгласува със съответните органи на
РСПБЗН – Никола Козлево.
Чл.4. Разрешително за строеж се издава след съгласуване на техническия или
работен проект с органите на РСПБЗН – Никола Козлево.
Чл.5. За въвеждане на обекти в експлоатация инвеститорът (собственика)
отправя писмено искане, придружено с Противопожарна наредба и схема за евакуация
на обекта до специализираните органи на ПАБ, за издаване на сертификат за пожарна
безопасност, или молба с проектните материали за издаване на становище.
Чл.6. Органите на ВиК и Електроснабдяване да осигурят постоянно захранване
на обекта след представен от инвеститора (собственика) протокол от приемателната
комисия.
Чл.7. Устройването на временни базари, изложби, театрални, циркови и други
прояви да се съгласува с органите на РСПБЗН преди тяхното откриване.
Чл.8. (1) Провеждането на ремонтните работи по водопроводната и уличната
мрежа да започва след уведомяване на РСПБЗН – Каолиново.
(2) Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни
да проверяват изправността на пожарните хидранти и указателните табелки към тях, а в
началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват и през зимата да ги почистват от сняг.
(3) Забранява се паркирането на превозни средства върху или до пожарните
хидранти.

Чл.9. Фирмите по почистването да определят пожаробезопасни места за
разполагането на контейнерите за отпадъци и периодично да инструктират работещите
по хигиената.
Чл.10. Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на консерви да се
извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. под
непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата да се загасят.
Чл.11. За гасене на големи и сложни пожари по искане на РСПБЗН – Каолиново,
фирмите и гражданите предоставят на помощ техника и специалисти. Разходите за
целта се поемат от Общината.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ
Чл.12. Ръководителите на учереждения, организации и фирми, съобразно
особеностите за противопожарна охрана в техните обекти издават вътрешни наредби,
заповеди и инструкции за организиране на пожарната им безопасност.
Чл.13. (1) Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и
системно се почиства от производствени и други отпадъци.
(2) Горимите производствени отпадъци се събират на определени места и
периодично се изнасят извън района на обекта.
Чл.14. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен
инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп.
Чл.15. Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се
използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране
на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и
съоръжения.
Чл.16. На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако това не е
свързано с технологичния процес), а така също и на места, където се съхраняват и
преработват горими материали, ползването на открит огън се забранява.
Чл.17. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци
от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в 3
пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации, незабавно се уведомява
РСПБЗН – Никола Козлево и се вземат необходимите мерки за осигуряване на
пожарната безопасност на обекта.
Чл.18. За извършването на капиталови, планово-предупредителни и др. ремонти,
ръководителят на обекта да изготви план, съгласуван с РСПБЗН – Каолиново.
Чл.19. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта да се
регламентират със заповед на ръководителя, съгласувана с РСПБЗН – Каолиново.
Чл.20. Производствените, административните и други обекти се осигуряват с
телефонна или друга връзка, свързваща ги с РСПБЗН – Каолиново.
Чл.21. Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и средства за
пожарогасене. Видът и тяхното количество се определя съвместно с органите на
противопожарната охрана. Същите се поставят на видно и достъпно място и
периодично се проверяват, съгласно указанията на производителя.
Чл.22. За ликвидиране на крупни производствени аварии и пожари,
ръководствата на обектите разработват нарочни планове, които се съгласуват с
органите на противопожарна охрана.
ІV. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ.
Чл.23. (1) Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и
помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и чистота.

(2) В коридорите, изходите, ПЗ преддверия и стълбищните клетки не се
разрешава складирането на различни материали и оборудване. Всички врати по
пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата.
Чл.24. (1) На видни места в производствените и други сгради а масово
пребиваване на хора да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж с
обозначение на стаите (помещенията), евакуационните изходи и средствата за
пожарогасене. По пътищата за евакуация да се монтира аварийно евакуационно
осветление с необходимия пояснителен текст.
(2) Вратите на евакуационните изходи да се отварят по посока на движение при
евакуация.
(3) При наличие на хора в обществени сгради, здравни и учебни заведения,
офиси и фирми, учереждения и други подобни, евакуационните изходи да са
отключени.
Чл.25. (1) На пожароопасните места и тези, определени за тютюнопушене в
обектите да се поставят знаци за безопасност при работа, съгласно изискванията на
Наредба №РД – 07/8 от 20. ХІІ. 2008 година, обн. в ДВ. Бр.3 от 13.01.2009 година.
(2) Забранено е тютюнопушенето в административните сгради, закрити
обществени места, офиси, коридори, стълбища, фоайета, санитарни и сервизни
помещения.
Чл.26. Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се
използват да се държат заключени.
Чл.27. Не се допуска в производствени, административни, жилищни,
обществени и др.сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото
преоборудване на помещения и пътища за евакуация без разработване на проектна
документация, утвърдена по реда на чл.3,4 и 5 от настоящата Наредба.
Чл.28. В складовите помещения материалите се складират на фигури. Местата за
подреждането на фигурите се означават с ограничителни линии. Срещу вратите на
складовете се оставят проходи, широки не по-малко от 1(един метър) м.
Чл.29. Не се допуска гариране и ремонт на транспортни средства в складови
помещения.
Чл.30. Не се допуска използването на открит огън на разстояние по-малко от 50
м. от пожаро- и взривоопасни обекти.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
Чл.31. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването
трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на
Правилника за устройство на електрическите уредби.
Чл.32. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите уреди,
съоръжения и инсталации не се допуска:
1. използването на нестандартни или неизправни електрически уреди,
съоръжения и инсталации;
2. използването на електронагревателни уреди в канцеларии, производствени,
складови и други помещения, здравни и учебни заведения, офиси, магазини, хотели и
други обекти за масово събиране на хора, извън специално оборудваните за тази цел
пожарообезопасени места, определени със заповед на ръководителя на обекта;
3. оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа
електронагревателни уреди, телевизори, радиоапарати и др.;
4. нарушаване защитното изпълнение на електросъоръженията (IP и
взривозащита);
5. нарушаване на инструкцията за монтаж и експлоатация на
електросъоръженията, изготвени от предприятието производител.

Чл.33. В края на работното време всеки работник (служител) е длъжен да
провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, да изключи
апаратите, машините и съоръженията с които работи.
Чл.34. След приключване на работното време електрическите инсталации –
силова и осветителна (без дежурно осветление и денонощно работещите съоръжения) в
обекта да се изключват.
VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА
СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ.
Чл.35. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сградите и съоръженията
се устройват и експлоатират при спазване на нормативните актове и техническите
изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.
Чл.36. Ръководителите на обекти, учереждения, организации, фирми и техните
поделения определят със заповед реда за ползване на отоплителните уреди и носят
отговорност за спазването ѝ.
Чл.37. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването
(включително) на отоплителните и нагревателните уреди и съоръжения и тези, които ги
използват, са отговорни за тяхната пожарна безопасна експлоатация.
Чл.38. (1) Преди есенно зимният сезон отоплителните уреди, съоръжения и
комини се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и
стандартни уреди и съоръжения.
(2) Не се допуска използването на димоотводни канали за монтаж на електро,
ВиК и други комуникации.
Чл.39. При експлоатация на отоплителни уреди:
1. да се използват стандартни отоплителни уреди;
2. да се монтират върху негорима стандартна подложка;
3. да не се разпалват с ЛЗТ и ГТ (бензин, спирт, нафта и други подобни);
4. да не се оставят без наблюдение;
5. сгурията да се изгася и изхвърля на безопасно място.
Чл.40. При експлоатация на ел. уреди:
1. да се използват стандартни нагревателни и отоплителни уреди;
2. да не се оставят включени без наблюдения;
3. ел. кабелите им да са правилно оразмерени.
Чл.41. При ползването на газови уреди да се спазват изискванията на
производителя.
Чл.42. Да не се допуска съхранението на бутилки с газ пропан-бутан в
помещения под кота нула (терен).
Чл.43. Не се допуска преливане на газ пропан-бутан в бутилка.
VІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕЗ КАМПАНИЯТА
ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА И ГРУБИТЕ ФУРАЖИ.
Чл.44.Земеделските производител и ръководителите на всички селскостопански
производствени единици са длъжни:
1. да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовката
и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата;
2. да се определят със заповед отговорници по опазването на посевите, зърното и
фуражите;
3. да се организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с п.п.
уреди на селскостопанските машини;

4. да се сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на
селскостопанските машини, складовете за зърно, зърносушилните и фуражните
площадки с участието на представители от РСПБЗН Каолиново;
5. да организират извършването на ежедневните прегледи на техническото и
противопожарното състояние на машините и съоръженията;
6. преди започване на жътвата да осигурят разпарцелирането на масивите на
участъци за еднодневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на
посевите и изораване непременно на ивица с ширина 8 (осем метра) м.
7. преди започване на жътвата да ожънат, изнесат сламата и изорат ивица с
ширина 6 (шест метра) м. покрай главните, първокласните и второкласните пътища,
иглолистните горски насаждения и 8 (осем метра) м. покрай бензин и газ станции;
8. да осигурят дежурство на трактор с четирикорпусен плуг при жътва в масив с
площ над 100 дка., а над 2000 дка. Да се осигури дежурство на трактор с водач и
техника за пожарогасене с най-малко 2000 л. вода;
9. да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и
участници в кампанията по прибиране на реколтата;
10. да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете
за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги
оборудват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения.
Чл.45. Не се допуска паленето на житни, ечемични и други стърнища, слогове,
крайпътни ивици и площи със суха трева.
Чл.46. Използването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на
пожарообезопасени площадки на разстояние 50 м. от посевите и складиран фураж.
Чл.47. До началото на жътвата организациите, стопанисващи пътищата и ж.п.
линиите, да почистят сервитутните ивици от тревна растителност.
Чл.48. Преди започване на жътвата собствениците и стопаните на
електропроводи, пресичащи посевите със зърнено житни култури, да извършат
проверка на техническото им състояние и проверка на проводниците.
VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ
Чл.49. Ръководителят на Държавно ловно стопанство (ДЛС) - Паламара с.Венец е длъжен:
1. да разработи за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на горския
фонд от пожари;
2. през пожароопасния сезон да организира необходимия брой пожаро
наблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства, съгласувани с
РСПБЗН – Каолиново;
3. ежегодно да възстановява съществуващите минерализовани ивици и при
необходимост да устройват нови;
4. да организира и провежда обучение и инструктаж на горските работници;
5. да създаде оперативна група, оборудвана с технически и транспортни средства
и организация за нейното събиране и използване.
Чл.50. Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на
електропроводи, пресичащи горския фонд, да почистват трасетата на линиите и
охранителните зони от изсъхналата вършина и треви, както и да открият минералния
слой на почвата в диаметър 1 м. около дървените стълбове на електропроводите.
Чл.51. Кметовете на населените места да сформират гасачески групи към
кметствата и създадат организация за тяхното използване.
ІХ. АДМИНИСТРАТИВНО–НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.52. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните
физически лица се налагат административно наказание глоба, а на виновните
юридически лица имуществена санкция, в размерите по чл.22, ал.4 от ЗМСМА.
(2) Конкретният размер на глобата и имуществената санкция за всяко отделно
нарушение се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението,
степента на вината на нарушителя и имотното му състояние.
Чл. 53. В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което
е образувано административно-наказателно производство съставлява престъпление по
Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка
се прекратява, като събраните материали се изпращат на Районния прокурор.
Чл.54. (1) Административно-наказателно отговорни по Наредбата са пълнолетни
лица, навършили 18 години, които са извършили нарушения в състояние на
вменяемост.
(2) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица,
навършили 16- годишна възраст, когато са били в състояние да разбират свойството и
значението на извършеното и да ръководят постъпките си.
(3) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14
до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите,
попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или
са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.
(4) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия,
учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административнонаказателна отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили,
както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
Чл.55. За маловажни нарушения нарушителите на Наредбата се наказват с глоба
в размер от 50 до 500 лв., като заплащат и размера на причинените щети. При повторно
нарушение се наказват в размер от 200 до 1000 лева.
Чл.56. Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от
упълномощените органи на Общината и служителите на РСПБЗН.
Чл. 57. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината, като
подлежат на обжалване по реда на ЗАНН.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 По смисъла на тази Наредба:
1. „Обекти“ са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и
самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво
покритие .
2. „Работещ“ е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което
работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на
обучение, стаж и практика.
3. „Ръководители“ са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство
или управление, или които представляват държавни органи, организации, юридически
лица или физически лица.
4. „Изправно състояние“ е състояние, при което уредите, средствата,
съоръженията, инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията
на техническата документация на производителя и са работоспособни.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба се приема на основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл. 8
от ЗНА, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация.

§2. Контрол по изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Никола
Козлево.
§3. Настоящата Наредба отменя Наредбата за противопожарната безопасност в
община Никола Козлево приета от ОбС Никола Козлево с Решение № 33 по Протокол
№ 5 от 10.07.1996 г. и изменена и допълнена с Решение № 49 по Протокол № 6 от
10.05.2004 г.
§4. Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Никола
Козлево е приета с Решение № 144 на Общински съвет – Никола Козлево по Протокол
№ 13 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 18.10.2012 г.
§5. Обнародването на настоящата Наредба се извършва чрез публикуването ѝ в
един местен ежедневник и влиза в сила 10 дни от датата на приемането ѝ от ОбС –
Никола Козлево.

