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НАРЕДБА
ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНОСПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

І. Общи положения:
Чл.1 /1/ Тази Наредба определя основните изисквания за пожарна и
аварийна безопасност на територията на община Вълчи дол в
съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи и
други нормативни актове, произтичащи от него.
/2/ Наредбата е задължителна за всички физически и юридически лица,
живеещи трайно или временно пребиваващи на територията на
общината.
Чл.2 Всички длъжностни лица- ръководители на предприятия,
учреждения, фирми и др. обекти, както и гражданите отговарят лично за
осигуряване на пожарната безопасност и недопускане на пожари на
територията на общината.
Чл.3 Всички длъжностни лица и гражданите изпълняват
разпорежданията и не пречат на специализираните органи за
противопожарна охрана при изпълнение на задачи, свързани с
предотвратяването и гасенето на пожари.
Чл.4 При възникване на пожар гражданите уведомяват своевременно
специализираните органи за ППО на единен национален номер: 112,
стационарен телефонен номер: 22-42 и на тел. 22-40 дежурен при
община Вълчи дол, като се включват активно в пожарогасенето.

ІІ. Изсквания за пожарна безопасност на населените места и
обектите:
Чл.5 При изграждане, реконструкция и модернизация на обекти І и ІІ
категория по ЗУТ в населените места да се дава разрешение за строеж на
ФЛ и ЮЛ след представяне на ПСД в ОУ ПБЗН Варна.
Чл.6 При въвеждане на новостроящи се обекти в експлоатация да се
изисква от архитекта на общината оценка по пожарна и аварийна
безопасност от лицето, отговарящо по ПБЗН в надзорната фирма за
строежа по ЗУТ.

Чл.7 При извършване на работи и дейности, свърдани със заваряване,
рязане на метали, запояване и употреба на течно гориво, при
извършване на огневи работи и използване на съоръжения се прилагат
изискванията на Наредба №Iз-2377 от 15 септември 2011г. за правилата
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Чл. 8 За ликвидиране на крупни производствени аварии и пожари
ръководствата на обектите разработват съответни планове, които се
съгласуват с органите на ПБЗН и периодично се проиграват
практически, но не по- малко от веднъж в годината. Персоналът
предвиден за участие в ликвидиране на КПА и пожари се осигурява със
съответните предпазни и защитни средства.
Чл.9 За гасене на големи и сложни пожари по искане на РС ПБЗН- Вълчи
дол, фирмите и гражданите предоставят на помощ техника и
специалисти.
Чл.10 Територията на обектите денонощно се поддържа в добър
порядък и системно се почиства от големи производствени отпадъци и
суха растителност.
Чл.11 Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и
противопожарен инвентар се осигурява свободен достъп на техника и
хора за успешно провеждане на гасителни действия.
Чл.12 При провеждане на ремонтни работи, свързани със спиране на
водата и изключване на участъци от пътната мрежа, излизане от строя
на помпени станции, неизправности в пожароизвестителните и
свързочни инсталации, незабавно се уведомява районната служба на
ПБЗН на тел. 05131/22-42.
Чл.13 Обектите се оборудват с необходимите съоръжения и средства за
пожарогасене. Същите се проверяват и изпитват периодично относно
ефективността им.
Чл.14 За ликвидиране на крупни производствени аварии и пожари,
ръководствата на обектите разработват нарочни планове, които се
съгласуват с органите на ПБЗН.

ІІІ. Изисквания за пожарна безопасност към сгради и помещения:
Чл.15 Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни
сгради и помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и
чистота.
Чл.16/1/ Ръководителите на учреждения, фирми, организации и други
съобразно особеностите в сградите и помещенията си за осигуряване на
пожарната безопаснаст издават наредби, заповеди и инструкции за
пожарна и аварийна безопасност през пожароопасните сезони.
/2/ Ръководителите на учреждения, фирми, организации и други
определят със заповед преди настъпването на отоплителния сезон

местата, вида и отговорниците за правилното експлоатиране на
отоплителни и нагревателни уреди;
/3/ Ръководителите на учреждения, фирми, организации и други
издават заповед за забрана за пушене и палене на огън на пожароопасни
места и отговарят за тяхното обозначаване.
/4/ Ръководителите на учреждения, фирми, организации и други
осигуряват извънредни мерки при отопление на животни.
Чл.17 При провеждане на мероприятия с масово събиране на хора,
ръководителите на тези обекти предварително извършват проверка на
всички помещения и евакуационни пътища, осигуряват условия за
успешна евакуация и мерки за гарантиране живота на хората и
пожарната безопасност на сградите и помещенията, уведомяват РС
ПБЗН-Вълчи дол.
Чл.18 В производствените и обществени сгради за масово пребиваване
на хора се поставят схеми и знаци за евакуация на хората, евакуационни
изходи и средства за пожарогасене и сигнализация.
Чл.19 Не се допуска изолзването на открит огън разстояние по-малко от
50м от пожаро- и взривоопасни обекти.
ІV. Изисквания за пожарна безопасност на електрическите
инсталации и съоръжения, системите за отопление и вентилация:
Чл.20 Техническото състояние на електрическите мрежи и
електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна
експлоатация.
Чл.21 Преди есенно-зимния сезон отоплителните и нагревателни уреди
и съоръжения се проверяват и ремонтират, като в експлоатация се
допускат само изправни и стандартни такива.
Чл.22 Лицата, извършващи почистване, зареждане, запалване или
включване на отоплителните уреди и съоръжения, както и тези, които
ги ползват, отговарят за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
Чл.23 В края на работното време всеки работник/служител е длъжен да
провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място.
Чл.24 Отоплителните и вентилационни инсталации в сгради и
помещения се устройват и експлоатират при спазване на нормативните
актове и техническите изисквания, установени за тяхното производство,
монтаж и ползване.
Чл.25 При експлоатация и евакуация на отоплителни уреди не се
допуска:
1. Употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване.
2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху
отоплителните уреди и на разстояние по-малко от 80см.
3. Използването на евакуационните канали в качеството на
димоотводи

4. Повторно запалване на печки с твърдо гориво, преди те да са
охладени.
5. Оставянето без контрол на работещите отоплителни уреди.
6. Нарушаване на защитното отопление на ел.съоръжения.
7. Работата на лица без необходимата квалификация за котелни
инсталации.
Чл.26 В технологичните процеси се използват само вещества и
материали с установени параметри на пожарна и взривна опасност. Не
се допуска експлоатация на неизправно технологично и друго
оборудване, което може да доведе до пожари и експлозия.
Чл.27 Търговските и производствени фирми не могат да предлагат за
продажба стоки, предмети и съоръжения, създаващи пожарна опасност
и несъгласувани с органите на ПБЗН.
Чл.28 Не се допуска складиране на материали, стоки и съоръжения по
пътищата на евакуация в производствените, обществени, учебни и
други сгради.

V. Изисквания за пожарна безопасност през кампанията по
прибиране на реколтата и грубите фуражи:
Чл.29 Ръководителите на всички селскостопански производствени
еденици са длъжни:
1. Да се 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 на РС ПБЗН Вълчи дол.
5. Да се организира извършването на ежедневни прегледи на
техническото и противопожарното състояние на машините и
съоръжения.
6. Преди започването на жътвата да се осигурят разпарцелирането
на масивите на участъци за еднодневна работа. Разпарцелирането
се осъществява чрез ожънване на посевите и изораване
непременно на ивици с ширина 8м.
7. Преди започване на жътвата да ожънат, изнесат сламата и изгорят
ивица с ширина 8м покрай главните пътища, иглолистните горски
насаждения и 8м покрай ж.п.линиите.

8. Да осигурят дежурство на трактор с четерикорпусен плуг при
жътва в масив с площ 100дка.
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.30 Не се допуска паленето на житни, ечемичени и др. стърнища,
слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева.
Чл.31 Използването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на
пожарообезопасени площадки на разстояние 50 м от посевите и
складиран фураж.
Чл.32 Преди започването на жътвата собствениците и стопаните на
електропроводи, пресичащи посевите със зърненожитни култури да
извършат проверка на техническото им състояние и проверка на
проводниците.
Чл.33 Кметовете по населени места през пожароопасните сезони да
организират денонощно дежурство и достъп до телефонните постове
в поверените им кметства.

VІ. Изисквания за опазване на горите от пожари:
Чл.34 За опазване на горския фонд на територията на общината да се
спазва Инструкцията за устройство на горите в Република България.
Чл.35 Кметовете и кметските наместници на населените места да
сформират гасачески групи и създадат организация за тяхното
използване.

VІІ. Административно- наказателна отговорност:
Чл.36 Нарушителите на тази Наредба носят административнонаказателна отговорност, съгласно ЗМСМА и ЗАНН, ако не подлежат на
по- тежко наказание.
Чл.37 Нарушителите на Наредбата се наказват с глоба или
имуществена санкция в размер от 100 до 500лв, като заплащат и
размера на причинените щети.
Чл.38 Актовете за установяване на административно нарушение се
съставят от органите на ПБЗН и от упълномощени от кметовете
служители и кметските наместници.
Наказателните постановления се издават от кмета на общината, като
подлежат на обжалване по реда на ЗАНН.

Преходни и заключителни разпоредби
1. Тази Наредба се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и влиза в
сила от деня на приемането и.
2. Контрол по изпълнението на Наредбата се възлага на РС ПБЗН гр.
Вълчи дол.

Наредбата е приета с Решение№......... на Общински съвет- Вълчи дол
/Протокол №....... от Заседание на Общинския съвет, проведено на
..................2013г./

