ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БОБОВ ДОЛ

НАРЕДБА
ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.С тази наредба се определят общите изисквания за пожарната
безопасност (ПБ) на населените места, обектите и принадлежащата
територия на община Бобов дол.
Чл. 2. Изискванията на пожарната безопасност, предвидени в наредбата, са
задължителни за всички лица, които живеят или временно пребивават на
територията на общината; за ръководителите и собствениците на фирми и
дружества, предприятия, учреждения и организации; за домоуправителите;
за собствениците и обитателите на жилищни сгради.
РАЗДЕЛ II
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА
Чл. 3. Кметовете и кметски наместници на населени мeста, ръководителите
и собствениците на фирми и дружества, предприятия, учреждения и
организации, организират разработването и издаването на наредби,
правилници и заповеди за осигуряването на пожарната безопасност,
съгласно изискванията на чл. 124, ал.7 и чл.137-140 от ЗМВР и Наредба
№8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите (обн. в ДВ бр.84 от 28.10.2014
г.).
РАЗДЕЛ III
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЕКТИТЕ
Чл. 4. Територията на населените места и обектите системно се почистват
от тревна растителност, опадала листна маса и други горими отпадъци.
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Чл. 5. (1) До всички сгради, съоръжения, водоизточници, противопожарни
депа, хидранти се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп,
които през зимата се почистват и опесъчават.
(2) За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътища, което
препятства минаването на противопожарните автомобили, предваритално
се уведомява Районна служба „ Пожарна безопастност и защита на
населението” гр. Бобов дол.
Чл. 6. (1) Незастроените свободни площи между сградите, регламентирани
от действащите нормативи, не могат да се използват за складиране на
материали, оборудване, отпадъчен материал, паркиране на транспортни и
други технически средства и построяване на временни сгради и
съоръжения.
(2) Не се допуска спиране или паркиране на транспортни средства на
разстояние 5 м. Преди и след противопожарните депа, хидранти и на
площадките за противопожарните автомобили към противопожарните
водоеми и резервоари за вода.
Чл. 7. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на
участъци от водопроводната мрежа, излизане от строя на помпени станции,
източване на пожарни водоеми, незабавно да се уведоми РС”ПБЗН”- Бобов
дол и да се вземат мерки да осигуряване на необходимото количество
противопожарен запас на вода.
Чл. 8. (1) Фирма „В и К” обозначава и поддържа в постоянна изправност
противопожарните хидранти на територията на общината и поддържа
постоянно нивото на противопожарния запас във водоемите.
(2) Преди настъпването на зимния сезон, противопожарните
хидранти и водоеми се подготвят за експлоатация при зимни условия.
(3) При ремонтни работи на улици и тротоари, общината е длъжна
да организира възстановяването на противопожарните хидранти.
Чл. 9. Забранява се паркирането и нощуването на автоцистерни,
превозващи ЛЗТ и ГТ, както и преливането на такива от автоцистерни в
жилищни и промишлени райони на община Бобов дол.
Чл. 10. Забранява се извършването на наливно-изливни операции на ЛЗТ и
ГТ извън специално обособена и пожарообезопасена площадка в районите
на ж.п. гарите и бензиностанциите на територията на община Бобов дол.
Чл.11 (1) Забранява се използването на открит огън на разстояние от
бензино- и газостанции, по-малко от 50 м.
(2) Разсипаните или разлетите пожароопасни материали, ЛЗТ и ГТ на
територията им, незабавно се събират и почистват.
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РАЗДЕЛ ІV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ
Чл. 11а. Новото строителство и реконструкциите, извършвани от фирми,
организации и учреждения, задължително се съгласуват с РС „ПБЗН” – гр.
Бобов дол и с Община Бобов дол във връзка с изискванията на ЗУТ.
Чл. 12. (1) Сградите и помещенията се оборудват с уреди и съоръжения и
средства за пожарогасене.
(2) Видът и количеството им се определя съгласно приложение №2
към чл.3, ал.2 от Наредба №Із-1971 за СТПНБП (Обн.ДВ.бр.96/2009г.)
Чл. 13. Не се разрешава съхраняването на леснозапалими течности в
детски, учебни, здравни, почивни и др. подобни сгради.
Чл. 14. (1) Забранява се складирането на каквито и да е материали по
пътищата за евакуация. В евакуационните пътища не се допускат работни
складове и с друго предназначение помещения.
(2) Забранява се заключване на вратите за евакуация, когато в
сградите и помещенията пребивават хора.
Чл. 15. Не се допуска съхраняването на горими материали в подпокривните
пространства, сутерени, стълбища, балкони, и други не предназначени за
целта места.
Чл.16. В сградите и помещенията не се допуска изменението на
функционалното предназначение и техническо преоборудване на
помещенията без разработването на съответна документация, съгласувана
с Община Бобов дол и органите за Пожарна безопасност и защита на
населението и утвърдена по установения ред.
Чл.17. При експлоатацията на ел.инсталации, уреди и съоръжения се
забранява:
1. конструктивни промени без предварително съгласуване по
установения ред;
2. използването на нестандартни или неизправни електрически
уреди;
3. използване на нестандартни предпазители в електрическите
табла;
4. използване на ел. ютии, котлони, бързовари и др. нагревателни
електроуреди в канцеларии, складови помещения, здравни и
учебни заведения и др. обекти за масово пребиваване на хора
извън определените за тази цел пожарообезопасени места;
5. оставянето без наблюдение на включени в електрическата
мрежа нагревателни ел. уреди, телевизори, радиоапарати и др.
Чл. 18. (1) Комините на сградите трябва да бъдат негорими, като фугите се
защитават (измазват) по цялата дължина на комина.
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(2) Собствениците на жилищни сгради да поддържат комините в
изправно и безопасно състояние.
Чл. 19. Съхраняването на твърдо гориво в сградите се допуска в
помещения от І или ІІ степен на огнеустойчивост (на горими помещения)
или в пристроени навеси с негорими покрития, към плътни негорими стени
на сградите.
Чл.20. При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска:
1. Използването на вентилационните канали като димоотводи;
2. употребата на ЛЗТ и ГТ за разпалване ;
3. повторното запалване на печки преди те да са се охладили;
4. сушенето и поставянето на горими предмети и материали
върху уреди и на разстояние, по-малко от това определено от
инструкциите на завода производител;
5. използването на газови отоплителни уреди, работещи с газ
пропан-бутан, в подземните помещения.
Чл. 21. Не се допуска локално отопление в :
1. Помещения, в които се отделят горими прахове, с площ поголяма от 100 м2;
2. помещения с взривоопасно производство;
3.Киносалони, театрални и други зали с над 300 места и с площ
по-голяма от 100 м2;
4.музейни сбирки, художествени галерии, архиви и помещения с
ценни документи, складове за горими стоки и за негорими стоки в горима
опаковка, с площ над 100 м2;
5.детски заведения с над 100 места.
РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ ПРЕЗ ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН В ГОРИТЕ
И ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ПОСЕВИ, ЗЪРНО И ТРЕВНИЯ ФУРАЖ
Чл.22. Забранява се изгарянето на отпадъци в сечищата, стърнища и слама,
суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.
Чл.23. Забранява се паленето на огън при силен вятър.
Чл.24. Учрежденията и организации, които имат под свое ръководство
линии с високо напрежение, минаващи през горски фонд, да почистват
трасетата на линиите и охранителните зони от изсъхнала трева, храсти и
вършина.
Чл.25. При гасенето на горски пожари са длъжни да вземат участие всички
държавни органи, обществени, организации, войскови поделения, горски
работници и местното население.
Чл. 26. (1) Огневи работи в обекти, покрай узрели посеви, слама и друг
фураж се извършват след съгласуване с органите на ПБЗН.
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(2) Огневи работи и ремонт на селскостопанска техника се
извършват на специално определените площадки на разстояние най-малко
50 м от посевите и фуражите.
Чл.27.От настъпването на восъчна зрелост на житните посеви до
окончателното прибиране на сламата от полето, в района на масивите с
житни култури, пушенето и паленето на огън се извършва на пожарообезопасени места, отстоящи от посевите на разстояние, най-малко 50 м.
Чл.28. Не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването
покрай пътищата, в участъците им, които минават през посевите от
настъпването на восъчна зрелост до прибирането на реколтата.
Чл. 29. Не се разрешава паленето на житни, царевични и други стърнища,
слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева и храсти.
Чл. 30. Не се разрешава паленето на огън на открито на разстояние наймалко 100 м от площадките, складовете и отделни купи с фураж.
Чл.31. Гражданите, които преминават или извършват определена дейност
покрай посевите и фуражните площадки са длъжни:
1. да не използват открит огън и да не пушат на разстояние наймалко 50 м до посевите и фуражните площадки от настъпването на восъчна
зрелост до окончателното прибиране на сламата от полето;
2. да паркират превозните средства и устройват биваци и лагери
само на определените за целта места;
3. да не изгарят суха трева, клони и други горими материали и да
не извършват огневи работи, най-малко на 50 м разстояние от посевите;
4. да не използват огнестрелно оръжие и сигнални ракети в
района на посевите и фуражните площадки по време на кампанията;
5. при забелязан пожар да предприемат мерки за съобщаване на
РС”ПБЗН” и да започнат гасене с подръчни средства.
Чл. 32 Начините за съхраняване на груб фураж в личните дворове се
определя със заповед на кмета на населеното място, съгласувано с
органите за ПБЗН, но не по-малко от 15 м от границите на имота.
РАЗДЕЛ VІ
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на органите –
Общинска администрация, Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението” и кметовете на населени места.
Чл. 34. Установяването на нарушенията, налагането на глоба, издаването и
изпълнението на наказателните постановления става по реда, предвиден
със Закона за административните нарушения и наказания.
1. Чл. 35. (1) На нарушителите на Наредбата се налагат следните
наказания:
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1. за явно маловажни случаи – глоба до 20 лв. по квитанция;
2. глоба до 100 лв. по съставен акт и издадено наказателно
постановление, ако не подлежат на по-тежко наказание по друг
нормативен акт.
(2) Глобите от 20 лв. не подлежат на обжалване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от
ЗМСМА, чл.127ж от ППЗМВР и чл.137 от ЗМВР, приета с Решение №
38/26.04.2007 год., променена с Решение № 143/Протокол № 12 от
24.10.2012 год., изменена и допълнена с Решение № 4/Протокол № 1 от
31.01.2018 год., на заседание на Общински съвет Бобов дол.
& 2. Наредбата влиза в сила 10 дни след обявяването й чрез
средствата за масова информация.
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