Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пожарната
и аварийната безопасност на територията на Община Кюстендил
(Приета с Решение № 459/19.04.2017 г. на ОбС - Кюстендил)

§ 1. В целия текст на Наредбата, „Наредба № 1-з-2377 от 18.10.2011 г. на МВР и
МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите" се
заменя с „Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите /обн. ДВ бр. 89/28.10.2014 г./
§ 2. В целия текст на Наредбата, думите „пожарна и аварийна безопасност" се
заменят с ,,пожарна безопасност"
§ 3. Чл. 6, ал. 3 се изменя така:
,,За обекти, в които пребивават едновременно /временно или постоянно/ не повече
от 50 души и броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни
правила /инструкции/ за осигуряване на ПБ на територията на обекта".
§ 4. Чл. 9, ал. 3 се изменя така: За обекти, в които пребивават едновременно
/временно или постоянно/ не повече от 50 души и броят на работещите е по-малък от 5,
може да се изготвят само вътрешни правила /инструкции/ за осигуряване на ПБ на
територията на обекта".
§ 5. Чл. 16, ал. 1 се изменя така:
,, Забранява се спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на
преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 м, преди и
след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода
от водоемите за пожарогасене".
§ 6. Чл. 27 се изменя така:
,,Обектите се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на
които се определят съгласно приложение № 2 къч чл. 3, ал. 2 от Наредба I 1з-1971/2009
г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
Същите се поставят на видно и достъпно място и се обслужват по реда, описан в чл. 21
от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. ".
§ 7. Чл. 58 се изменя така:
,,(1) Комините и димоотводните канали се почистват от сажди и отлагания преди
отоплителния сезон и периодично при необходимост.
(2) Комините и неплътностите в тях, образували се в процеса на експлоатация, се
измазватс негорими сторителни продукти.
(3) Комините се осигуряват с отвори за почиствате на димоотводните канали.
(4) Площта на отвора да бъде не по-малка от площта на напречното сечение на
димоотводната тръба.
(5) Отворите за почистване на димоотводните канали се изграждат на разстояние
до 1 м от най-ниската част на димоотводния канал.
(6) Не се разрешава полагането на горими строителни продукти и горими
материали по цялата дължина на коминните тела и разполагането на такива на
разстояние по-малко от 0,1 м.

(7) Отворите за почистване на димоотводните канали и неизползваемите отвори
за заустване на димоотводните тръби се защитават с негорими капаци."
§ 8. В чл. 65, ал. 2 след думите „Допуска се газови съоръжения, газопроводи,
газови инсталации, горивни уредби и газови уредби" се добавят думите ,,за пропанбутан".
§ 9. Чл. 78 се изменя така:
,,(1) Кмета на община Кюстендил:
1. организира, координира провежда съгласувано с РС ПБЗН-Кюстендил, ДЛС
„Осогово" и ДГС „Кюстендил" мерките и мероприятията за пожарна безопасност по
границите на населените места и в горските територии-собственост на общината или
предоставени им за управление;
2. оказва съдействие на служителите на ГДПБЗН, ИАГ, ДП по чл. 163 ЗГ, както
и териториалните им поделение и МОСВ, при осъществяването на техните функции,
определени с тази наредба;
3. създава доброволни формирования за гасене на пожар в горските територии
по реда на ЗЗБ;
4. информира местното население за задълженията и мерките по защитата на
горските територии от пожари и го оповестява своевременно при възникването на
горски пожар.
(2). Кметовете на кметства и кметски наместници изпълняват задълженията по
ал. 1, т. 1, 2 и 4".
§ 10. Чл. 79 се изменя така:
,,(1) Кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица:
1. през пожароопасния сезон в горите включват в маршрутите за опазване и
наблюдение от своите служители местата и обектите, които са особено опасни в
пожарно отношение в горските територии и в непосредствена близост до тях.
Предписват указания с противопожарни мерки за тях, съгласувано със съответните
районни служби ПБЗН и кметовете на населените места;
2. организират специализирани групи от служители и работници за действия при
гасене на пожар в горските територии, за разузнаване и начална атака на възникнали
пожари в горските територии, а така също първоначални действия и координация при
гасенето им;
3. организират ежегодно провеждането на инструктаж и оборудването на
групите по т. 2 със защитни, противопожарни и транспортни средства, свързочна
техника и др. съгласно Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на
горските територии от пожари.
4. организират дежурства за приемане на сигнали за пожар в горските
територии, за координация и за оповестяване на групите по т. 2
5. сключват договори с физически и юридически лица за провеждане на
противопожарните мероприятия и дейности при гасене на пожари в горски територии и
инструктират изпълнителите им за действията при гасенето на пожарите;
7. оборудват депа съгласно Наредба № 8/11.05.2012 г., като осигуряват наймалко едно депо на един горскостопански участък.
(2) Кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници:
1. връчва срещу подпис на всеки член на доброволно формирование известие за
неговото участие;
2. оповестяват местното население за възникнал пожар в техните землища;

3. организират транспортирането на доброволните формирования до мястото на
пожара;
4. предоставят помещение и налични средства за връзка на ръководителя на
пожарогасителните действия;
5. осигуряват храна, питейна вода и медицинско обслужване на участниците в
гасенето;
6. ежегодно организират провеждане на инструктаж на доброволните
формирования.".
§ 11. Отпада Раздел трети от Наредбата: Осигуряване на пожарна безопасност
през есенно-зимния сезон" поради дублиране на разпоредбите на раздела със
заповедите по чл. 6, т. 6 от Наредбата.
§ 12. В чл. 103 думите ,,при пожар и аварии" се заменят с „пожари, бедствия и
извънредни ситуации".
13. В чл. 107 думите ,,ОУПБЗН-Кюстендил" се заменят с думите ,,РДПБЗНКюстендил", ,,РУГ-Кюстендил" се заменя с ,,РДГ-Кюстендил", и след думите ,,ДЛСОсогово" се добавя ,,и ДГС Кюстендил".
§ 14. В §5 от Наредбата думите ,,ОУПБЗН-Кюстендил" се заменят с думите
,,РДПБЗН-Кюстендил", ,,РУГ-Кюстендил" се заменя с ,,РДГ-Кюстендил", и след
думите ,,ДЛС-Осогово" се добавя ,,и ДГС Кюстендил".

Наредбата е приета от Общински съвет - Кюстендил на 19.04.2017 г. и е
подпечатана с официалния печат на Общинския съвет.

