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ПРОЕКТ

НАРЕДБА
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, правата и задълженията на
държавните органи, организации, юридически и физически лица с цел осигуряване
на пожарната безопасност и защитата на населението на територията на община
Сливен.
Чл.2. (1) Държавните органи, организации, юридически лица и граждани са длъжни:
1. Да спазват установените с тази наредба, правила и норми за пожарна безопасност.
2. Да не създават условия за възникване и разпространение на пожари.
3. Да спазват разпорежданията на специализираните органи за пожарна безопасност
и защита на населението (ПБЗН) и да оказват съдействие при изпълнение на техните
правомощия.
4. Да провеждат дейности, осигуряващи пожарната безопасност на обектите.
(2) Наредбата се прилага за всички обекти независимо от вида на собственост, с
изключение в обекти на подземната минна промишленост, на Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия и на транспортните средства с изключение на земеделската
техника.
Чл.3. Решенията и указанията на Общинския съвет, кметовете на общината и на
населените места, и кметските наместници, издадени по повод осигуряването на
пожарната безопасност и в границите на тяхната компетентност, са задължителни за
всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации, сдружения и
граждани, развиващи дейност, живеещи или временно пребиваващи на територията
на община Сливен.
Чл.4. (1) При опасност от възникване на пожар или необходимост от извършване на
аварийно-спасителна дейност, своевременно да бъдат уведомени органите за
пожарна безопасност и защита на населението на Eдинен европейски номер за
спешни повиквания - телефон 112.

(2) За указания и информация, свързана с пожарната безопасност, се ползват
телефоните на съответните кметства или телефоните на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” гр. Сливен - 044/662 554, 044/633 112.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА СЛИВЕН
Чл.5. Ръководителите на учреждения, организации и фирми съобразно със
специфичните особености на техните обекти, издават документи, с които се създава
организация за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта,
съгласно действащата в страната нормативна уредба.
Чл.6. (1) За всеки обект се създава Досие, което съдържа документите по чл. 5.
(2) Освен изискващите се в съответните нормативни актове документи, досието
съдържа още:
1. Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на
територията на Община Сливен.
2. Специфични функционални задължения по пожарна безопасност на работещите в
обекта.
(3) Всеки работник и служител се запознава срещу подпис с досието по пожарна
безопасност.
Чл.7. (1) Плановете за действие и евакуация на личния състав и пребиваващите в
обекта лица при пожар се проиграват практически, не по-малко от един път в годината.
(2) Плановете по ал. 1 в хотели, пансиони, общежития, почивни домове и др.под., се
проиграват не по-малко от 2 пъти в годината, като единият от тях е непосредствено
преди началото на отоплителни сезон (есенно-зимния сезон), а в детските, учебните и
социални заведения – до края на месец октомври.
(3) Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол, копие от който
се изпраща в РСПБЗН-Сливен, до десет дни от проиграването на занятието.
Чл.8. (1) Водоснабдителните дружества и собствениците на обекти, стопанисващи
водопроводната мрежа в населените и извън населените места, са длъжни да
поддържат в техническа изправност изградените пожарни хидранти на
водопроводната мрежа.
(2) Ежегодно в началото на годината, но не по-късно от 31.01. се изготвя и изпраща
до РС ПБЗН - Сливен, информация от водоснабдителните дружества за техническото
състояние на изградените на територията на община Сливен пожарни хидранти.
(3) При необходимост в информацията по ал. 2 се посочват и конкретни мерки със
срокове за изпълнение на дейности по възстановяване на техническото състояние на
пожарните хидранти.
Чл.9. (1) Забранява се паркирането на превозни средства на разстояние по-малко от
5 метра от пожарните хидранти и непосредствено пред и в обсега на
влизане/излизане на пожарните автомобили в района на РС ПБЗН - Сливен.
(2) Всички новоизграждащи се пожарни хидранти, с изключение на тези по пътна
настилка за автомобили, да се изпълняват надземни при спазване изискванията на
БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”.
Чл.10. (1) Всички юридически и физически лица, които извършват ремонтни
дейности, свързани с временно или постоянно затваряне или намаляване
проходимостта на улиците, са длъжни предварително да уведомяват Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението” - Сливен,
за мястото и
продължителността на тази си дейност.
(2) При ремонтни работи и аварии на водопроводната и газоразпределителната
мрежа, при режим на водата и източване на водоеми за противопожарни нужди,

отговорните длъжностни лица и гражданите, незабавно уведомяват Районна служба
“Пожарна безопасност и защита на населението” - Сливен.
Чл.11. Експлоатационните
водата във водопроводната
райони, при поискване от
населението” гр. Сливен,
спасителна дейност.

дружества (водо- и електроснабдителни) пренасочват
мрежа и прекъсват електроснабдяването в определени
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
в случаите на изпълнение на пожарогасителна и

Чл.12. (1) Фирмите, осъществяващи сметосъбирането и сметоизвозването на
територията на Община Сливен, са длъжни да разполагат контейнерите за смет на
пожаробезопасни места след съгласуване с компетентните длъжностни лица от
общинската администрация.
(2) Фирмите, осъществяващи дейности свързани с почистване на тревните,
парковите площи, алеи и междублокови пространства, са длъжни:
1. Да събират сухата тревна маса и горими отпадъци и организират изнасянето й на
определени пожарообезопасени места.
2. Да не се допуска паленето на сухата тревна растителност и др. горими отпадъци
при осъществяното от тях почистване.
(3) Изхвърлянето на напълно загасената пепел и/или сгурия от печки на твърдо
гориво, да става на предназначените за целта места (негорими контейнери).
(4) Забранява се паленето на отпадъци в контейнерите и изхвърлянето на незагасена
пепел и/или сгурия от печки на твърдо гориво.
Чл.13. (1) Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на зимнина и
консервирани храни и продукти, се извършва на пожаробезопасно разстояние от
сгради, помощни постройки, паркирани моторни превозни средства и др. и под
непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата се загасяват.
(2) Забранява се изхвърлянето на угарки от цигари по улиците, тротоарите,
площадките, парковете и зелените площи, и в контейнерите и кошчетата за смет.
(3) Забранява се изхвърлянето на угарки от цигари от моторни превозни средства.
(4) Забранява се изхвърлянето на пиротехнически изделия- пиратки, фойерверки,
бенгалски огън и др. под. от прозорците и терасите на сградите.
Чл.14. Паленето на обредни огньове по случай отбелязването на религиозни
празници, тържества и чествания, се разрешава само на места, предварително
съгласувани и определени от Община Сливен и Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Сливен.
Чл.15. Забранява се:
1. паленето на огън при силен вятър;
2. паленето на огън на по-малко от 100 метра от гори и горски насаждения;
3. опожаряване на сухи тревни площи;
4. опушване на кошери за пчели, без да е почистено около кошерите от суха тревна
растителност;
5. складирането на горими материали, обемист и груб фураж по улици, паркове,
крайпътни пасища, зелени площи в рамките на населеното място и други места
извън оградените дворове на обектите и личните дворове на гражданите, както и под
електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за леснозапалими и
горими течности и газове и др. под.;
6. обособяването на нерегламентирани сметища и изгарянето на отпадъците в тях.
Чл.16. Не се допуска паленето на огън на разстояние по-малко от десет метра от
газоразпределителната мрежа.
Чл.17. На територията на експлозивоопасни и пожароопасни обекти и в местата,
където се преработват и съхраняват горими материали, използването на открит огън
и тютюнопушенето се забраняват.

Чл.18. (1) При провеждането на масови прояви - концерти, фестивали, събори,
търговски изложения, циркови представления и др.под., устройването на
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи
дейности по чл. 56 от ЗУТ, организаторите, домакините и участниците са длъжни да
вземат мерки за спазване на установените правила за пожарна безопасност.
(2) Най-малко 10 дни преди провеждането на мероприятието, организаторите са
длъжни да уведомят писмено Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението”-Сливен за предприетите от тях действия и приложени мерки по
осигуряване на пожарната му безопасност.
(3) Когато се предвижда използването на фойерверки и други пиротехнически
средства, организаторите и изпълнителите уведомяват за това Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението” - Сливен, най-малко 3 дни преди
мероприятието.
Чл.19. (1) Забранява се паркирането и нощуването на автоцистерни
за
леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) в
жилищните и промишлените райони на общината.
(2) Допуска се паркирането и нощуването на автоцистерни за ЛЗТ, ГТ и ГГ, на
предназначени за целта места, които отговарят на изискванията на действащите
нормативни актове.
Чл.20. За ликвидиране на големи пожари и действия при извънредни ситуации, по
искане на органите за ПБЗН, фирмите и гражданите предоставят спасителни,
пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства. За
използването на тези средства на собствениците се заплаща обезщетение по ред,
определен от министъра на вътрешните работи.
ГЛАВА ТРЕТА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
РАЗДЕЛ І
ИЗИСКВАНИЯ
ПРОЦЕС

ПО

ВРЕМЕ

НА

СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННИЯ

Чл.21. (1) За всяко ново строителство, реконструкция, модернизация и
преоборудване се изготвя инвестиционен проект, който се съгласува съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), при стриктно
спазване на изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
(СТПНОБП).
(2) Не се одобрява от Общински експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) и не се издава разрешение за строеж на инвестиционен проект, който не
съдържа част „Пожарна безопасност” за онези строежи, за които се изисква
разработването и.
Чл.22. При проектирането на строежите се предвиждат, а при изпълнението им - се
влагат, строителни продукти с удостоверено съответствие и които осигуряват
изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I
на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2011 година.
Чл.23. Въвеждането на новите строежи в експлоатация, се извършва по реда на ЗУТ
и издадените подзаконови нормативни актове, след като са изпълнени основните
изисквания за осигуряване на безопасност в случай на пожар.
Чл. 24. Преди частични ремонти, реконструкция и модернизация, за които не се
изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, се изготвят
планове за осигуряване на пожарната безопасност в обекта, при извършване на
дейностите.

Чл.25. На всяка строителна площадка се осигуряват пожаротехнически средства за
първоначално гасене на пожар (пожарогасители), съгласно приложение № 2 към чл.
3, ал. 2 от Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
Чл.26. Всяко тримесечие (до десето число на следващото) главния архитект на
Община Сливен, писмено уведомява Районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението” – Сливен, за издадените през периода разрешения за строеж и
удостоверения за въвеждане в експлоатация за строежи от ІV и V категория, съгласно
ЗУТ.
Чл.27. Преди одобряването от главния архитект на Община Сливен, устройствените
схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности и търговски обекти на открито, се оценяват за съответствие с основните
изисквания за безопасност в случай на пожар от Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Сливен.
РАЗДЕЛ ІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА
Чл.28. (1) Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими
отпадъци, суха растителност и други растителни отпадъци.
(2) Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаробезопасни
места и се изнасят извън района на обекта по предназначение.
Чл.29. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и пожаротехнически
средства за първоначално гасене на пожар (пожарогасители), се осигуряват и
поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и се
опесачават.
Чл.30. В обектите не се допуска спирането и паркирането на моторни превозни
средства до пожарни хидранти, водоеми за противопожарни нужди и обозначени
помещения за съхранение на пожарни уреди, съоръжения и машини на разстояние
по-малко от 5 м.
Чл.31. Нормативно изискващите се разстояния между сградите в обектите, не могат
да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за
паркиране на транспортни средства и построяване на временни сгради и
съоръжения.
Чл.32. При монтиране на рекламни табла, транспаранти, електрически и други
кабели и др.под., не се допуска намаляване на широчината на уличното платно. При
преминаване над улица, светлата височина да бъде не по-малка от 3,5 метра.
Чл.33. (1) Собствениците и ръководителите на обектите и водоснабдителните
дружества поддържат в изправност-пожарните хидранти, водоемите за
противопожарни нужди, противопожарните депа и байпасните връзки на водомера,
които се обозначават и със знаци, съгласно Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при
работа.
(2) Преди настъпването на зимния сезон органите по ал. 1 извършват подготовка на
пожарните хидранти за експлоатация при отрицателни температури.
(3) Непосредствено след снеговалеж през зимата, органите по ал. 1 почистват
пожарните хидранти от снега.
Чл.34. Не се разрешава паленето на суха тревна растителност.
Чл.35. В обектите не се разрешава паленето на автомобилни гуми и други синтетични
материали, които при горенето си отделят силно токсични вещества.

Чл.36. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина (стерилизиране на
храни) да става в дворовете на имотите, на места, които са специално пригодени за
целта и са на разстояние не по-малко от 6 метра от отвори на сгради (прозорци и
врати), горими материали, плевни, навеси и др., и на разстояние не по-малко от 3
метра от страничната регулационна линия на имота.
(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 метра от горими
отпадъци, предмети и суха трева.
(3) Преди запалването на огъня, огнището се осигурява с най-малко две кофи от по
10 л. с вода, а при възможност и градински маркуч свързан към водопровода, за
загасяване на огъня при необходимост.
(4) През цялото време огънят не се оставя без надзор.
(5) След приключване, огънят се изгасява, като не се остават тлеещи въглени, а
пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място или се зариват в земята.
(6) Забранява се паленето на огън при силен вятър.
Чл.37. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове
(пролетно и есенно почистване) да става при тихо време (безветрие), на обезопасени
места при спазване на следните минимални разстояния от:
1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж
– най-малко 8 метра.
2. Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите най-малко 4 метра;
3. Съседни непочистени имоти-най-малко 6 метра.
(2) Купчините да са с размери не по-големи от 1,5 метра в диаметър и 1 метър високи.
(3) Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от 3 метра от горими отпадъци,
предмети и суха трева.
(4) Да не се използват ЛЗТ и ГТ за разпалване и поддържане на горенето.
(4) Паленето на огън за почистване на сухи треви се забранява:
1. Когато имотът е извън населено място в близост до житни блокове във восъчна зрялост.
2. Когато имотът е в съседство с горски територии.
3. Когато имотът е в съседство до непочистени от суха растителност съседни имоти и не са взети
необходимите предохранителни мерки.
4. При продължително засушаване и високи дневни температури.
Чл.38. (1) Складирането на груб фураж (сено, слама царевичак и др.) може да бъде на открито
или в стопански постройки.
(2) Откритото складиране на груб фураж (балиран и небалиран) в личните дворове да става на
добре оформени купи, на групи по 3 броя и разстояние между тях не повече от 2 метра, а между
групите разстоянието да не е повече от 6 метра.
(3) Около складирания груб фураж в личните дворове, да се окоси сухата тревна растителност и
да се направят минерализовани ивици със ширина най-малко 5 метра.
(4) Забранява се откритото складиране на груб фураж:
1. На разстояния по-малки от 10 метра от сгради/къщи, летни кухни и навеси и на разстояние
не-по-малко от 3 метра до оградите на съседни имоти.
2. На тротоарната ивица или уличното платно.
3. Под електрически проводи, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими
течности и газове и други подобни комуникации.
(5) Стопанските постройки, в които ще се складира грубия фураж трябва да са специално
пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:
1. Разстоянието до жилищната сграда да е най-малко 10 метра.
2. Когато разстоянията са по-малки от 10 метра е необходимо една от срещуположните стени да
е брандмауер.
3. Да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се ползват по предназначение.
4. Изградените електрически инсталации и съоръженията към тях да съответстват на
нормативните изисквания.

Чл.39. При складиране на дърва, въглища, лесно запалими и горими течности, да се спазват
следните изисквания:
1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на
открито на не по-малко от 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях, ако стената е
брандмауер без отвори.
2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние и височината на пласта да
не е повече от 1,5 метра. Местата на съхраняване да са защитени от влага и вода.
3. Съхраняването на горими течности да става при стриктно спазване на изискването на чл. 154,
ал. 5 от Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП.
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Чл.40. В сградите и помещенията се поставят на дежурство, на видно и достъпно
място, изправни пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар
(пожарогасители), съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Із1971/29.10.2009 г. за СТПНОБП. Местата им се обозначават със знаци, съгласно
Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа
Чл.41. По време на експлоатация на обектите, не се разрешава заключване на
вратите по пътищата за евакуация в работно и извън работно време, когато в тях
пребивават хора.
Чл.42. Вратите на евакуационните изходи на помещения, предназначени за повече от
15 човека, се отварят по посока на движение при евакуация.
Чл.43. Евакуацията от подземни помещения, за едновременно пребиваване на повече
от 15 човека, се осъществява през най-малко два разсредоточени евакуационни
изхода.
Чл.44. Евакуацията от помещения, предназначени за едновременно пребиваване на
повече
от
50
човека,
се
осъществява
през
най-малко
два
разсредоточени евакуационни изхода.
Чл.45. Забранява се:
Преграждането и складирането по пътищата за евакуация.
Премахване или намаляване на широчината на предвидените врати по пътищата за
евакуация, стълбищни клетки, коридори, предверия.
Обособяването на складови помещения в стълбищните площадки.
Закриването с мебели и други предмети на електрически табла, пожарни кранове,
пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар (пожарогасители).
Чл.46. В помещенията, чиито под е разположен по-ниско от нивото на околния терен не
се разрешава използването и съхраняването на бутилки с газ пропан-бутан, с изключение
на случаите по чл. 97 ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация
и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени
въглеводородни газове.
Чл.47. Не се разрешава влизането и паркирането на моторни превозни средства с
автомобилни газови уредби извън определените за това зони в подземни паркинги и
гаражи.
Чл.48. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обектите се
регламентира със заповед от ръководителя, при спазване на правилата и нормите за
пожарна безопасност.
Чл.49. Не се разрешава паркиране и ремонт на моторни превозни средства в складови
помещения.

Чл.50. Не се разрешава съхраняването на горими течности и газове в таванските
етажи и мазетата на жилищните сгради, освен в случаите определени в чл. 39, т. 3.
Чл.51. Таванските, подземните и техническите помещения, които не се използват се
държат заключени.
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Чл.52. Техническото състояние на електрическите съоръжения и инсталации, трябва
да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатция.
Чл.53. Всички неизправни електрически инсталации и съоръжения, които могат да
предизвикат искрене, нагряване на изолацията над допустимото, късо съединение и
отказ на автоматичната защита, независимо от собствеността, незабавно се спират от
експлоатация, до отремонтирването и отстраняване на повредата.
Чл.54. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите уреди,
инсталации и съоръжения не се допуска:
1. Използването на нестандартни или неизправни електрическите уреди, инсталации
и съоръжения.
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 и отоплителни уреди, телевизори и други.
4. Нарушаване на защитното изпълнение на електрическите съоръжения.
5. Нарушаване на инструкциите на производителя за монтаж и експлоатация на
електрическите съоръжения.
6. Използването на нестандартни (подсилени) електрически предпазители.
7. Извършването на ремонтни дейности от лица без необходимата квалификация.
Чл.54. В края на работния ден всеки работник/служител е длъжен да провери и
остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, като изключи от
електрическата инсталация апаратите, машините и съоръженията, с които е работил.
Чл.55. След приключване на работното време електрическите инсталации-силова и
осветителна (с изключение на денонощните потребители на електрическа енергия и
дежурно осветление, които са на отделен токов кръг) се изключват.
РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
Чл.56. Отоплителните и вентилационните съоръжения на сградите се монтират и
експлоатират при спазване на нормативните разпоредби и техническите изисквания
установени от производителя за монтаж и ползване.
Чл.57. Ръководителите на обектите, определят със заповед реда и начина за ползване
на отоплителните уреди и са длъжни да осъществяват контрол за спазването и от
служителите/работниците.
Чл.58. Лицата извършващи, почистването, зареждането, запалването (включването)
на отоплителните и нагревателни уреди, и тези които ги ползват, носят отговорност
за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.59. Преди есенно-зимния отоплителен период, но не по-късно от първи
октомври, отоплителните уреди и съоръжения се проверяват и при необходимост се
отремонтират. За извършените дейности се изготвя протокол.
Чл.60. (1) Комините и димоотводните тръби на сградите в обектите, включително и в
жилищните сгради, се почистват преди отоплителния сезон, като при наличие на
конструктивна неизправност-нарушена цялост, пропадане и др.под., същите се
отстраняват.
(2) За извършените дейности по ал. 1 се изготвя протокол, който за жилищни сгради
се изготвя и съхранява при председателя на етажната собственост. При поискване
същият се предоставя на контролните органи.
Чл.61. Не се допуска в комините, димотводните тръби и вентилациони щахти,
монтажа на електро, В и К и други комуникации.
Чл.62. Не се допускат в експлоатация комини:
1. Неизмазани с негорим материал в подпокривното пространство.
2. С незащитени отвори (без негорими розетки и ревизонни вратички).
Чл.63. (1) Да се спазват следните изисквания за печките:
1. Да се монтират върху негорима (стандартна) подложка.
2. Да са на разстояние не по-малко от 0,8 метра от горими предмети и повърхности.
3. Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени
и монтирани на разстояние не по-малко от 0,8 метра от горими предмети и
повърхности.
(2) Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и да се палят без използването
на горими течности. Преди напускане на помещението същите се почистват.
Чл.64. В котелните помещения не се допуска:
1. Употребата на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и
горими течности, за които не са предвидени технически условия за експлоатация.
2. Изтичане на гориво от захранващата инсталация.
3. Подаването на гориво при загасени и неизстинали горелки.
4. Запалването на горивната инсталация без предварително продухване.
5. Работа при неизправна автоматика и контролно измервателни прибори.
6. Употребата на горелки без автоматична защита.
7. Оставянето на работещи котли без контрол.
8. Сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването
на котлите и тръбопроводите.
Чл.65. Ползването на газови отоплителни и нагревателни уреди в обществени
обекти, да става след монтаж от оторизирана за целта фирма.
Чл.66. Проверки на вентилационните инсталации и изправността на огнезащитните
им устройства, както и тяхната почистване се извършват в срокове, съгласно
определеното от производителя им.
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Чл.67. Кметовете и кметски наместници са длъжни да:
Съдействат на органите на РС ПБЗН-Сливен, Държавно горско стопанство - Сливен
и Държавно горско стопанство - Стара река и Общинско предприятие „Земеделие,
гори и водни ресурси” при осъществяването на техните функции, касаещи
осигуряването на пожарната безопасност в горските територии.
Информират местното население за задълженията и мерките за опазване на горските
територии от пожари.

Оповестяват местното население и организират транспортирането на групите за
гасене до мястото на възникнал пожар.
Чл.68. (1) Преди обявяване на пожароопасния сезон в горите, кметовете и кметски
наместници по населени места в общината, организират групи за гасене в местата,
където не са изградени доброволни формирования по Закона за защита от
бедствия. Изготвят списъци, които съдържат:
1. Численост на групите за гасене-мъже и жени в добро общо физическо състояние и
с постоянно живеене в населеното място.
2. Видове пожарогасителни съоръжения и материали, които ще се ползват от групите
за гасене, място на съхранение и отговорници.
3. Превозни средства за транспортиране до мястото на произшествието и друга
техника (трактор с плуг, водоноски и др. ).
4. Начин на оповестяване.
5. Време и място на събиране.
6. Телефони за връзка.
(2) Групата за гасене се събира от кмета, кметския наместник на населеното място
или от упълномощено от него лице и се транспортира до мястото на пожара.
(3) Проверка на готовността на групата за гасене могат да извършват органите на
РСПБЗН-Сливен, кмета или кметския наместник на населеното място.
(4) Копия на списъците по ал. 1 се изпращат в РСПБЗН – Сливен и ДГС по места, не
по-късно от 30 април, всяка година.
(5) Вместо „групи за гасене” за подпомагане на органите за ПБЗН могат да се
използват „доброволни формирования” (по Закона за защита от бедствия)– там,
където има създадени.
Чл.69. Забранява се паленето на открит огън до и в горите и в земите от горските
територии, извършването на дейности, които могат да доведат до запалвания и
пожари, освен на определените и обезопасени за целта места.
Чл.70. Паленето на огън в горите се допуска на специално обособени места, при
тихо време (безветрие) и при спазването на следните условия:
1. Обособяване на огнище с кръгла форма и с диаметър не по-голям от 1 метър.
2. Ограждането на огнището с венец от камъни с височина около 0,2 м или
вкопаване в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му.
3. Изграденото огнище се обхваща с менерализована ивица с широчина около 1
метър.
4. Горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не
превишават 0,5 м, а височината на слоя тлеещи въглени да не е по-голяма от
огражданията на огнището.
Чл.71. Забранява се оставането на огъня в огнището без постоянно наблюдение и
напускане на мястото без да е напълно загасен.
Чл.72. (1) Гробищните паркове, сметищата и др. депа за неопасни отпадъци, които
се намират в непосредствена близост до горските територии, задължително се
ограждат с масивна или метална ограда или с телена мрежа с височина не по-малко
от 1,5 метра.
(2) Обектите по ал.1, задължително се обхващат от външна страна на оградата с
минерализована ивица с широчина не по-малко от 2 метра, която се поддържа в
постоянна изправност.
(3) Гробищните паркове се поддържат чисти от свободно растящи треви и плевели.
Чл.73. (1) Преди пожароопасния сезон собствениците и експлоатационните
дружества на линейните обекти (електропроводи, продуктопроводи, газопроводи, жп
линии и др.), преминаващи през и в близост до горските територии, са длъжни да
почистят около съответните съоръжения от сухите треви, падналата дървесна маса и
други горими материали.

(2) Натрупаната отпадъчна маса от почистването, се изнася извън горските
територии на пожарообезопасено място.
Чл.74. (1) Банкетите и канавките на участъците от републиканската и общинската
пътна мрежа, преминаващи през и в близост до горските територии, се поддържат
чисти от суха тревна растителност, храсти и други горими отпадъци.
Чл.75. Местата за спиране и паркиране от републиканската и общинската пътна
мрежа граничащи с горски и полски масиви се отделят от околните площи с минерализована и/или санитарна ивица.
Чл.76. (1) Не се допуска поставянето и/или складирането на дървени материали
върху пътното платно на горските пътища по начин, който намалява тяхната
широчина;
(2) Не се допуска оставянето на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20
метра от краищата на пътните платна на пътищата от републиканската пътна мрежа,
на горските пътища и на разстояние по-малко от 5 метра от краищата на платната на
останалите автомобилни пътища.
Чл.77. Всички собственици на вили, управители на хижи, почивни домове и станции
в горите и в близост до горските територии, са длъжни да инструктират
посетителите и гостите за спазването на противопожарните мерки, а при нужда и да
ги организират за гасене на горски пожари.
РАЗДЕЛ VІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ЗЕМИ И ОБЕКТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ
Чл.78. Кметовете и кметските наместници по населените места са длъжни да
организират и провеждат мероприятия за:
1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на изискванията на
противопожарните правила за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и
фуражите от пожари сред населението, както и за повишаване на готовността му за
предотвратяване и гасене на пожари .
2. Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
3. Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите от
периода на восъчна зрялост до прибиране на сламата.
4. Използване при нужда на група за гасене по чл. 68, ал. 1 от населеното място.
Чл.79. Земеделските кооперации, частните стопани и арендатори, имащи отношение
по прибирането, транспортирането и съхраняването на реколтата, са длъжни да
спазват стриктно изискванията за опазване на земеделските обекти, зърнените храни
и фуражите от пожари.
Чл.80. Ръководствата на търговските дружества и кооперациите, извършващи
дейности в земеделските земи са длъжни:
1. Да издадат инструкции и заповеди, свързани с пожарообезопасяването на
дейностите в земеделските земи и обекти.
2. Да определят с писмена заповед отговорници за противопожарното състояние на
земеделските обекти, както и за поддържане в изправност на пожаротехническите
средства за пърночално гасене на пожари.
3. Да осигурят качественото и навременно ремонтиране и пожарообезопасяване на
земеделската техника използвана в кампанията, оборудването й с необходимите
пожаротехническите средства за пърночално гасене на пожари, съоръжения и
стандартни искрогасители, както и недопускане за работа на неизправни или
необезопасени машини.
4. Да определят площадките за съхраняване на фуражите и осигуряват ограждането
им.

5. Да поставят на видни места покрай житните масиви знаци за забрана на пушенето
и паленето на открит огън в съответствие Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
(ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
Чл.81. Гражданите - земеделски стопани, арендатори и ползватели на земеделски
земи са длъжни:
1. Да познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършването на
земеделска и друга дейност върху земите.
2. Да използват и поддържат в техническа изправност собствената си техника и
съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в
съседни земи, гори, съоръжения и обекти.
3. Да не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фуражи
в личните дворове.
Чл.82. Гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и другите, които
преминават или извършват дейности край посевите и фуражни площадки са длъжни:
1. Да не паркират моторни превозни средства и установяват лагери до посевите след
настъпване на восъчната зрялост.
2. Да спазват указанията, предупредителните знаци и табели.
3. Да приемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.
4. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно
разпорежданията на органите за ПБЗН.
Чл.83. Забранява се използването на открит огън на разстояние най-малко 100 метра
от посевите и 50 м от складиран фураж;
Чл.84. Забранява се използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района
на неожънати масиви и фуражни площадки;
Чл.85. Забранява се изгарянето на стърнищата и сламата, сухата трева по слогове,
крайпътните ивици и другите площи.
Чл.86. Използването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на
пожарооожарообезопасени площадки на разстояние не по-малко от 50 м от посевите
и складиран фураж.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Чл.87. Превантивната дейност е комплекс от мерки с информационно-разяснителен,
образователен и организационен характер.
Чл.88. (1) В зависимост от оценката на риска за пожари, аварии и бедствия,
общинската администрация разработва и предприема превантивни мерки за
подобряване на пожарната безопасност на територията на общината, като:
1. Информира населението за опасностите за възникване на пожари и катастрофи,
както и за необходимите мерки за защита и самозащита.
2. Провежда разяснителни кампании по въпросите за осигуряване на ПБЗН на
територията на общината.
3. Взаимодейства с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
за организиране и провеждане на превантивна дейност по пожарна безопасност, като
при необходимост предварително изисква анализ за състоянието на пожарната
безопасност в района.
(2) Финансирането на превантивната дейност се извършва в рамките на утвърдения
бюджет на Общината.
Чл.89. Кметът на общината, планира, организира и контролира провеждането на
разяснителна дейност свързана с осигуряване на пожарната безопасност сред

определени групи от населението – социално слаби, пенсионери, лежащо болни,
инвалиди и др.,
Чл.90. Кметът на общината организира и провежда мероприятия за навременното
разгласяване, разясняване и спазване изискванията на наредбата сред населението,
държавните органи, организациите и юридическите лица на територията на
общината.
ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл.91. Нарушителите на тази наредба носят административно-наказателна
отговорност и се наказват с глоба от 50 до 500 лв., ако не подлежат на по-тежко
наказание.
Чл.92. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от
специализираните контролни органи, осъществяващи Държавен противопожарен
контрол към Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”Сливен.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Сливен или
упълномощен от него заместник-кмет.
(3) Специализираните органи за ПБЗН могат да дават задължителни разпореждания
на
собствениците на обекти или съответните длъжностни лица и собствениците на
частни имоти.
(4) В задължителните писмени разпореждания по ал.3, органите за ПБЗН посочват
мерките и сроковете , в които следва да се изпълняват.
Чл.93. Издаването на писмени разпореждания, установяването на нарушенията,
съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления
се извършват по реда на Закона за административни нарушения и наказания и
Административнопроцесуален кодекс.
Чл.94. По прилагането на тази наредба кметът на общината издава заповеди.
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, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила
и изисквания на пожарната безопасност и Закона за МВР на Република България.
2. „Преместваеми обекти с гъвкаво покритие” са обектите съгласно §5, т. 80 от
допълнителните разпоредби на ЗУТ, които имат меко покривало и се поставят върху
площ, по-голяма от 75 м2. Към преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се
отнасят палатките за къмпинг или за санитарни цели.
3. „Брандмауер” е негорима пожарозащитна стена с граница на огнеустойчивост два
часа, пресичаща всички горими и трудногорими конструкции в сградата, излизаща
на разстояние над покривното покритие, съгласно чл. 19 и чл. 20 от Наредба № Iз1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар.
4. „пожарен хидрант” е съоръжение, което се монтира на външна водопроводна
мрежа и служи за водоснабдяване на противопожарни автомобили и друга гасителна
техника;
5. „водоизточник за противопожарни нужди” – това са всички съоръжения и
естествени водни басейни, които могат да се използват за водоснабдяване на
пожарни автомобили и друга гасителна техника, като противопожарни водоеми,
реки, езера, язовири, кладенци, сондажи.

6. „минерализована ивица” е ивица с ширина от 3 до 5 метра, където растителната
покривка е отстранена до минералния почвен слой, служеща за спиране
разпространението на горски пожари, която се построява покрай ж.п. линии, пътища,
стопански, промишлени, жилищни и други сгради, граничещи с горски територии.
7. „разсредоточени изходи” Евакуационните изходи са разсредоточени, когато
ъгълът, сключен между направленията към тях от най-отдалечената точка в
помещението (спрямо всички евакуационни изходи в него), е по-голям от 45°
8. „огневи работи” са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и
рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения
и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на
битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.
9. „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
§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 8 от Закона за нормативните
актове и чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 137 от ЗМВР
§ 3. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Сливен
и началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.
Сливен.
§ 4. Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски наместници и
ръководители на общински обекти в Общината.
§ 5. Отменя се Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на
Община Сливен, приета с Решение №753 на заседание проведено на 24.11.2005 г.
§ 6. Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на
територията на Община Сливен влиза в сила в тридневен срок след оповестяването й
в местния печат
§ 7. За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат изискванията на съответните
нормативни актове по пожарна безопасност.

