НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение №541 /30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил;изм. и доп. с Решение №
459/19.04.2017 г. на обК - Кюстендил )
Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл. 1. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) С тази наредба се уреждат отношенията,
правата и задълженията на държавните органи, търговските дружества, кооперациите,
предприятията, учрежденията, обществените организации и гражданите с цел осигуряване
на пожарна безопасност на територията на общината.
Чл. 2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и
разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.
Чл. 3. Разпорежданията на специализираните органи за пожарна безопасност и
защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни
за длъжностните лица, гражданите, собствениците, ползвателите, ръководителите,
работещите и временно пребиваващите на обектите лица.
Чл. 4. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, кметовете
на населени места и кметските наместници, издадени в границите на тяхната
компетентност са задължителни за всички търговци, предприятия, учреждения,
обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията
на Общината.
Чл. 5. (1) При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийноспасителни дейности, своевременно да се уведоми Районната служба “Пожарна
безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – гр. Кюстендил на телефон :
Национален телефон 112.
(2). За указания и информация се ползват телефоните на съответните кметства или
на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Кюстендил
(телефони : 078/ 55-01-60 ; 078/ 55-72-05 и 078/ 55-74-05).
Глава втора. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПОСНОСТ.
Раздел първи. Организация на пожарната
държавни обекти.

безопасност в общинските и

Чл. 6. (1) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Във всеки общински обект, се създава
“Папка-досие” с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност,
съобразени с изискванията на 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./, а
именно:
1. Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Кюстендил;
2. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта,
в т.число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и други;
3. Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при
ликвидиране на пожари ;
4. Планове за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност при капитални,
текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения процес;
5. Планове за евакуация при пожар на личния състав и пребиваващите в обекта
лица;
6. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Заповеди на ръководителя на обекта, издадени на
основание чл. 9, ал. 2 от на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за
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пожарна безопасност при експлоатация на обектите /обн. ДВ бр. 89/28.10.2014 г./ и
съгласно Приложение № 1 от настоящата наредба;
7. Документи, предписания и указания, издадени от специализираните контролни
органи на пожарната безопасност, адресирани до ръководителите на съответните обекти;
8. Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица
(2) Планове за евакуация и схеми се изработват за производствени и обществени
сгради за масово пребиваване на хора (най-малко с едно помещение за над 50 човека)
както и за общински и държавни детски, учебни, здравни и болнични заведения.
(3) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) 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) В случаите когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се
извършват от външни организации, плановете по ал.1, т.4 се изготвят съвместно.
(5) Плановете по ал.1, т. 5 се проиграват практически поне два пъти в годината за
учебни и детски заведения, като едната от учебните евакуации се провежда при започване
на учебната година, но не по късно от края на месец октомври, а за всички останали
обекти веднъж годишно, за което се съставя протокол.
Чл.7. Ръководителите на обекти възлагат дейността по пожарна безопасност (ПБ)
на определени длъжностни лица – координатори на дейността по ПБ (КД). За сградите на
кметствата по селата кмета или кметските наместници. За определените координатори на
дейността по пожарна безопасност се изготвя списък.
Раздел втори. Организация на пожарната безопасност в производствени,
обслужващи и търговски обекти .
Чл.8. Координатор на дейността по осигуряване връзката с РСПБЗН – гр.
Кюстендил при еднолични търговци, търговски дружества, кооперации и други
юридически лица с персонал до 5 човека е ръководителят, а при такива с персонал над 5
човека, координатор на дейността може да бъде и определено от ръководителя с писмена
заповед длъжностно лице.
Чл.9.(1) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Във всеки обект се създава "Папка-досие” с
документи, касаещи организацията на пожарна безопасност на обекти в експлоатация ,
съдържаща :
1. Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Кюстендил;
2. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта,
в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и други;
3. Планове за действие на ръководителите, служителите и работниците при
ликвидиране на пожари ;
4. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Планове за осигуряване на пожарна безопасност
при капитални, текущи ремонти и замяна на оборудване без спиране на производствения
процес;
5. Планове за евакуация при пожар на личния състав и пребиваващите в обекта
лица;
6. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Заповеди на ръководителя на обекта, издадени на
основание чл. 9, ал. 2 от 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./ и
съгласно Приложение № 1 от настоящата наредба;
7. Документи, предписания и указания, издадени от специализираните контролни
органи на пожарната безопасност, адресирани до ръководителите на съответните обекти;
8. Списък с изготвените документи и разпределението им по длъжностни лица.
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(2) Плановете за евакуация се изработват за производствени и обществени сгради за
масово пребиваване на хора (най-малко с едно помещение за над 50 човека) както и за
частни детски, учебни, здравни и болнични заведения.
(3) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) 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) В случаите когато ремонтите, реконструкциите или модернизацията се
извършват от външни организации, плановете по ал.1, т.4 се изготвят съвместно.
(5) Плановете по ал.1, т. 5 се проиграват практически поне два пъти в годината за
учебни и детски заведения, като едната от учебните евакуации се провежда при започване
на учебната година, но не по късно от края на месец октомври, а за всички останали
обекти веднъж годишно, за което се съставя протокол.
Глава трета. ИЗИСКВАНИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ.
Раздел първи. Общи изисквания на пожарната безопасност.
Чл. 10. При проектиране и строителство на нови сгради, съоръжения и инсталации;
при тяхното преустройство, реконструкция, модернизация и възстановяване се прилагат
изискванията на Наредба № Із-1971 за СТПНОБП от 29.10.2009 г. на МВР и МИП .
Чл. 11. Разрешително за строеж се издава след съгласуване на техническия или
работен проект с органите на РСПБЗН по реда на Закона за устройство на територията
(ЗУТ).
Чл. 12. Въвеждането на новите строежи в експлоатация, става по реда на ЗУТ, след
като са изпълнени съществените изисквания за пожарна безопасност на обекта.
Чл. 13. Устройването на временни базари, изложби, панаири, циркови и други
прояви се съгласува с органите на РСПБЗН, преди тяхното откриване.
Чл. 14. Провеждането на ремонтни работи по уличната водопроводна мрежа,
свързани със спиране на водата в населените места става след уведомяване органите на
РСПБЗН.
Чл. 15. Водоснабдителните дружества и собствениците на обекти, стопанисващи
водопроводната мрежа в населените и извън населените места, са длъжни да поддържат в
техническа изправност пожарните хидранти от уличната водопроводна мрежа.
Чл. 16. (1) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) 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.
(2) Всички новоизграждащи се пожарни хидранти, с изключение на тези монтирани
по пътните настилки за автомобили, да се изпълняват надземни.
Чл. 17. Предприятията, осъществяващи сметоизвозване и сметосъбиране на
територията на Община Кюстендил, да определят пожаробезопасни места за
разполагането на контейнерите за отпадъци.
Чл. 18. (1) 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.
Разстоянието от огнищата до горими материали трябва да бъде не по-малко от 5 метра, а
до лесно запалими течности и горими течности - не по- малко от 20 метра.
(2) Забранява се изхвърлянето на угарки от цигари по улиците, тротоарите и
площадите, парковете и зелените площи в населените места.
(3) Забранява се изхвърлянето на угарки от цигари от моторни превозни средства.
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Чл. 19. За ликвидиране на големи пожари по искане на органите за РСПБЗН,
фирмите и гражданите предоставят на помощ техника, технически и съобщителни
средства и специалисти.
Раздел втори. Изисквания на пожарната безопасност на територията на
обектите.
Чл. 20. (1) Ръководителите на предприятия, учреждения, организации и фирми,
съобразно със специфичните особености на техните обекти, издават вътрешни правила,
заповеди и инструкции за осигуряване на пожарната им безопасност.
(2) Територията на обектите постоянно се поддържа в добър вид и системно се
почиства от суха тревна растителност, производствени и други горими отпадъци.
(3) Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаробезопасни
места и периодично се изнасят извън района на обекта по предназначение.
Чл. 21. Към и до всички обекти, сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и
водоизточници се осигуряват и подържат пътища и свободен достъп. През зимата се
почистват от сняг и се опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни
превозни средства от противопожарни хидранти, водоеми и противопожарните депа на
разстояние по-малко от 5 метра.
Чл. 22. Нормативно изискващите се разстояния между сградите 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. 23. На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако то ва не е
свързано с технологичния процес), а така също и на места, където се съхраняват и
преработват горими материали, тютюнопушенето и ползването на открит огън се
забранява.
Чл. 24. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци
от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в
пожароизвестителните и пожарогасителните системи, незабавно се уведомява органите на
РСПБЗН - Кюстендил и се вземат необходимите мерки за осигуряване на пожарната
безопасност на обекта.
Чл. 25. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обектите да се
регламентират със заповед на ръководителя, Към заповедта да се издава “Акт за
извършване на огневи работи” по образец Приложение № 3 от настоящата наредба.
Чл. 26. Производствените, административните и други обекти се осигуряват с
телефонна или друга връзка, свързваща ги с РСПБЗН - Кюстендил.
Чл. 27. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) 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.
Чл. 28. Противопожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните
връзки на водомера се обозначават, съгласно изискванията на 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.).
Раздел трети. Изисквания на пожарната и аварийната безопасност в личните
дворове в населените места в общината .
Чл. 29. (1) Складирането на груб фураж (сено, слама, царевичак и др.) може да
бъде на открито или в стопански постройки.
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(2) Откритото складиране на груб фураж (балиран и небалиран) в личните дворове
да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстоянията между тях не повече
от 2 метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра . Не се препоръчва
групите да са повече от две.
(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна
растителност и да се направят минерализовани ивици с 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 към
тях и на 3 метра от оградите на съседите .
2. На тротоарната ивица или уличното платно.
3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и
леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.
(5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са
специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните
изисквания:
1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 10 метра.
2. Когато разстоянието е по-малко от десет метра, една от срещуположните стени
да съответства на изискванията за брандмауер.
3. Да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се ползват.
Чл. 30. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват
следните изисквания:
1. Дървения фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански
сгради или на открито на разстояние шест метра от жилищни сгради с горим покрив , или
до тях ако стената е брандмауер.
2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината
на пласта да е по-малка от 1,5 метра. Същите да са защитени от влага и вода.
3. Съхраняването на горими течности в сгради да става при стриктно спазване на
чл.154, ал.5 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП от 29.10.2009 г. на МВР и МИП .
Чл. 31. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина (стерилизиране на
храни) да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на фурни
(постройки навесен тип) или на открито, като в този случай да се спазват следните
минимални разстояния от :
1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях , най-малко 5 метра.
2. Закрити и открити складове за груб фураж, най-малко 8 метра.
3. Оградите на съседите, най-малко 3 метра.
(2) Място то за палене на о гъня да се по чисти в р адиус на 5 метр а о т го р ими
отпадъци, предмети и суха трева.
(3) Дървата за горене да са на поне 2 метра от огнището в количество, необходимо
за момента.
(4) Да не се използват горими течности, гуми или други синтетични материали за
разпалване или подържане на горенето.
(5) Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.
(6) Да не се оставя огъня без надзор, като след приключване да се изгася, а пепелта
и сгурията да се изхвърлят на определеното за целта пажаробезопасно място.
(7) Забранява се паленето на огън при силен вятър.
Чл. 32. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове
(пролетно-есенно почистване) да става на места, като се спазват следните минимални
разстояния от:
1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб
фураж, най-малко 8 метра.
2. Корони на дървета, електрически и телефонни проводници, оградите на
съседите, най-малко 4 метра.
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(2) Купчините да са с размери не по-големи от 1,5 метра в диаметър и 1 метър
високи.
(3) Мястото за палене на о гън да се по чисти в р адиус о т 5 метр а о т го р м
ии
отпадъци, предмети и сухи треви.
(4) Да не се изгарят гуми или други синтетични материали, които отделят токсични
продукти при изгаряне.
(5) Да се осигурят поне две кофи с вода, а при възможност и маркуч, свързан с
водопровода за загасяване на огъня при необходимост.
(6) Да не се оставя огъня без надзор, като след приключване да се изгася, а пепелта
и сгурията да се изхвърлят на определеното за целта пажаробезопасно място.
(7) Паленето да става при тихо /безветрие/ време. Забранява се паленето, когато
парцелът е в близост до житни блокове във восъчна зрялост или горски масиви при
продължителна суша.
Чл. 33. (1) Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките за твърдо гориво и при
други паления на огън да става на пригодени за целта пожаробезопасни места - негорими
сандъци или кофи, в близост до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак,
който да ги защитава от разпиляване от вятър.
(2) Забранява се изхвърлянето на незагасени пепел и сгурия от печки за твърдо
гориво.
(3) Забранява се изхвърлянето на пепел и сгурия от печки за твърдо гориво на
тротоарите и уличното платно, в парковете и зелените площи.
Раздел четвърти. Изисквания на пожарната безопасност към сгради,
помещения и съоръжения.
Чл. 34. (1) Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и
помещения постоянно да се поддържат чисти от горими отпадъци.
(2) В коридорите, изходите, пожарозащитните преддверия и стълбищните клетки
не се разрешава складирането на материали и оборудване.
(3) Всички врати от помещения за над 15 човека по пътищата за евакуация, трябва
свободно да се отварят навън по посока на евакуацията.
(4) По пътищата за евакуация в производствени и обществени сгради се предвижда
евакуационно осветление за маркиране на пътя на изходите и за създаване на видимост за
напускане на сградата.
Чл. 35. (1) На видни места в производствените и други сгради за масово
пребиваване на хора, да се поставят схеми за евакуация на, които са обозначени
евакуационните изходи и средствата за пожарогасене.
(2) По време, когато в сградата пребивават хора, се забранява заключването на
вратите по пътищата за евакуация.
Чл. 36. (1) На пожароопасните места и тези, определени за тютюнопушене в
обектите, да се поставят знаци за пожарна безопасност, съгласно 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.).
(2) Тютюнопушенето да става само на определените за целта места.
Чл. 37. Таванските, подземните и техническите помещения да се държат
заключени.
Чл. 38. Не се допуска в производствени, административни, жилищни, обществени
и други сгради да се изменя функционалното им предназначение и техническото
преоборудване на помещения и пътища за евакуация без разработване на проектна
документация, утвърдена по реда на ЗУТ.
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Чл. 39. 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 метър.
Чл. 40. Не се допуска паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни
средства в складови помещения.
Чл. 41. Не се допуска използването на открит огън на разстояние по-малко от 50
метра от пожаро- и взриво- опасни обекти.
Чл. 42. След напускане на работното място, всеки работник и служител е длъжен
да го остави в пожаробезопосно състояние.
Чл. 43. До взриво и пожароопасни комуникации и съоръжения, аварийни
пожарозащитни и пожарогасителни съоръжения, на видно място се поставя схема за реда
за включване и изключване при аварийни ситуации.
Чл. 44. Сградите и помещенията да се оборудват с необходимите изправни
противопожарни уреди, съгласно Наредба № Із-1971 за СТТНОБП от 29.10.2009 г. на МВР
и МИП . Да се обозначи местоположението им, съгласно изискванията на 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. 45. В сградите и помещенията да се осигурят свободен достъп до
противопожарните уреди, вътрешните противопожарни кранове, ел.табла, люкове и други
устройства за ръчно управление на противопожарни съоръжения.
Чл. 46. Мероприятията за масово събиране на хора (над 50 човека в помещение) се
предвиждат на определените за целта места, съответстващи на изискванията на Наредба
№ Із-1971 за СТПНОБП от 29.10.2009 г. на МВР и МИП .
Чл. 47. Забранява се:
1. Преграждането и складирането в евакуационните пътища.
2. Премахване на предвидените в проекта врати, стълбищни клетки, коридори,
преддверия
3. Затваряне и закриване с мебели и други предмети на електрически табла,
вътрешни пожарни кранове, противопожарни уреди.
4. Изменение на функционалното състояние на сгради и помещения в разрез с
установения ред.
Раздел пети. Изисквания на пожарната
инсталации

безопасност към електрическите

Чл. 48. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването
трябва, да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация.
Чл. 49. 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 отремонтирането им.
Чл. 50. 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 други.
4. Нарушаване защитното изпълнение на електросъоръженията.
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5.Нарушаване на инструкцията за монтаж и експлоатация на електросъоръженията,
изготвени от предприятието производител.
6. Извършване на конструктивни промени в уредите, съоръженията, мрежите и
инсталациите без съгласуване с надлежните органи.
7. Извършване на ремонтни дейности от лица без необходимата квалификация.
Чл. 51. Не се допуска производство, доставка и продажба на електрически уреди и
апарати, без да са съгласувани с органите на ГДПБЗН или без да са придружени със сертификат за пожарна безопасност.
Чл. 52. В края на работното време всеки работник/служител е длъжен да провери и
остави в пожаробезопасно състояние своето работно място и да изключи апаратите,
машините и съоръженията, с които работи, от електрическото табло на обекта.
Чл. 53. След приключване на работното време електрическите инсталации - силова
и осветителна (без дежурно осветление и денонощно работещите съоръжения) се изключват.
Раздел шести. Изисквания на пожарната
отопление и вентилация.

безопасност към системите за

Чл. 54. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сградите и съоръженията
се монтират и експлоатират при спазване на нормативните актове и техническите
изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.
Чл. 55. Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, фирмите и
техните поделения определят със заповед реда за ползване на отоплителните уреди и
носят отговорност за спазването й.
Чл. 56. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването
(включването) на отоплителните и нагревателните уреди и съоръжения и тези, които ги
използват са отговорни за тяхната пожарна безопасна експлоатация.
Чл. 57. Преди есенно-зимния отоплителен период, но не по-късно от първи
октомври отоплителните съоръжения, уреди и инсталации (общински, производствени и
лични, намиращи се на територията на общината) да се проверят и отремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.
Чл. 58. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) (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.
Чл. 59. Не се допуска използването на димоотводните канали за монтаж на електро,
В и К и други комуникации.
Чл. 60. Допуска се използването на метални комини при спазването на
изискванията на чл.127 ал.2 и чл. 132 от Наредба Із-1971 СТПНОБП.
Чл. 61. При експлоатация на отоплителни уреди не се допуска:
1. Употреба на леснозапалителни и горими течности за разпалване.
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уреди.

2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху отоплителните

3. Използването на вентилационните канали в качеството на димоотводи.
4. Не се допуска включване на абсорбатори в комините.
5. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.
6. Оставянето без контрол на работещи отоплителни уреди.
Чл. 62. (1) Да се спазват следните изисквания за печките:
1. Да се монтират на негорима, стандартна подложка (при горим под).
2. Да са на разстояния не по-малки о т един метър о т го рими матер иали и
конструкции.
3. Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре
укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 0,5 м от горими предмети.
(2) Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и да се палят без горими
течности. Преди напускане на помещението същите се почистват. При изхвърляне на
сгурията и пепелта се спазват изискванията на чл.33.
Чл. 63. В котелните помещения не се допуска :
1. Употреба на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими и
горими течности, за които не са предвидени техническите условия за експлоатация.
2. Изтичане на гориво от захранващата инсталация.
3. Подаване на гориво при загасени и неизстинали горелки.
4. Запалването на горелките на котлите за течно, прахово и газообразно гориво с
ръчни факли.
5. Запалване на горивната инсталация без предварително продухване.
6. Работа при неизправна автоматика и контролно измервателни прибори.
7. Употребата на горелки без автоматична защита;
8. Оставянето на работещи котли без контрол;
9. Сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването
на котлите и тръбопроводите;
Чл. 64. Ползването на газови отоплителни и нагревателни уреди в обществени
обекти да става след монтаж от оторизирана за целта фирма.
Чл. 65. (1) Газовите съоръжения и инсталации не се монтират в помещения, чийто
под е разположен по-ниско от нивото на околния терен.
(2) (доп. с р. № 459/19.04.2017 г.) Допуска се газови съоръжения, газопроводи,
газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за пропан-бутан да се монтират в
самостоятелно помещение, чийто под е разположен по-ниско от нивото наоколния терен,
ако:
1. помещението е газодимоуплътнено, подът му е изпълнен под формата на
котлован с височина 0,2 m, облицовката на стените, таваните и подовете му са от
негорими материали, отделено е от останалите помещения с пожарозащитна преграда с
граница на огнеустойчивост 60 min и самозатварящи се врати с граница на
огнеустойчивост 60 min;
2. помещението има газсигнализаторна инсталация с датчици на височина 0,1 m от
пода, която при достигане на концентрация на газа във въздуха 20 на сто от долната
граница на възпламеняемост се задейства, като:
а) (изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) затвори електромагнитен вентил, монтиран на
захранващия газопровод извън сградата;
б) включи пожарна аварийна вентилация с осемкратен въздухообмен за един час;
в) изключи електрическото захранване и включи евакуационно осветление във
взривозащитено изпълнение;
г) включи звуков и светлинен сигнал на фасадата на сградата или в помещение с
постоянно пребиваване на хора. Не се допуска използването и съхранението на уреди,
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съоръжения и бутилки с пропан-бутан в подземни, слабопроветрими помещения, както и в
помещения под евакуационни изходи, и под помещения за масово пребиваване на хора.
(3) Не се допуска преливане на пропан-бутан от бутилка в бутилка.
Чл. 66. Проверките на вентилационните инсталации и изправността на
огнезащитните им устройства, както и тяхното почистване се извършват в срокове,
осигуряващи тяхната пожарна безопасност.
Раздел седми. Изисквания на пожарната безопасност при извършване на
огневи работи.
Чл. 67. На територията на община Кюстендил извършването на огневи работи
става след издаването на Акт за огневи работи приложение № 3 от настоящата наредба,
издаден от ръководителите на обектите и/или кметовете (кметски наместници) на
населените места.
Чл. 68. (1) При наличие на условия за образуване на експлозивна среда от пари или
газове лицето, което издава акта, организира вземането на проба за анализ на средата на
всеки два часа.
(2) Необходимите измервания се извършват от звена и специалисти на собственика
на обекта или от акредитирани лица.
(3) Резултатите от анализа се отразяват в протоколи за определяне на
експлозивната опасност на средата (приложение № 4), които са неразделна част от акта за
извършване на огневи работи.
Чл. 69. Огневите работи се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба №
7 от
Височина на мястото на От
Над 1 Над Над Над Над От Над
200
извършване на огневите 0
до
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работи спрямо кота терен до
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до
до
до
до
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или пода на помещението, 1
3
4
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10
усл
m
ови
5
8
9
10
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13
14
ята Радиус на зоната, m
и
реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (обн., ДВ, бр. 100 от
2002 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 37 от 2006 г. и бр. 9 от 2009 г.).
Чл. 70. (1) Временните места, където се извършват огневи работи, се почистват
предварително от горими материали в радиус не по-малък от:

П

П
При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията
се увеличават 1,5 пъти.
Чл. 71. По време на работа изпълнителите на огневи работи:
1. не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди върху
горими конструкции и материали;
2. следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват
огневите работи;
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3. преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е
издаден актът за извършване на огневи работи; повторно започване на работата се допуска
след осигуряване на условията за безопасност;
4. изключват незабавно уредите и съоръженията, с които се извършват огневите
работи, при възникване на запалване или пожар;
5. съобщават незабавно на телефон 112 при възникване на запалване или пожар и
предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не
поставя в опасност живота и здравето им.
Чл. 71. След приключване на работа ръководителят и изпълнителят на огневите
работи проверяват работните места за осигуряване на ПБ, като обръщат внимание на
района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката се регистрират
в акта .
Чл. 72. Временните места, на които се извършват огневи работи, се наблюдават в
продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им. Лицето, което извършва
наблюдението, се назначава от издалия акта или от ръководителя на огневите работи
срещу подпис, като името му се вписва в т. 8 от приложение № 3.
Чл. 73. Резервоарите, цистерните, тръбопроводите, апаратите и др., използвани за
ЛЗТ, ГТ и ГГ, на които ще се извършват огневи работи, се изключват (изолират) от
съседните инсталации и съоръжения. Всички люкове, контролни и други отвори на
заваряваните резервоари, съдове и други по време на огневи работи трябва да са отворени
и в тях да се поддържа постоянна вентилация така, че да не се допуска образуването на
експлозиво-опасна среда.
Раздел осма. Изисквания на пожарната безопасност към новостроящи,
реконструиращи и модернизиращи се обекти .
Чл. 74. (1) При реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна
на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни
и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж се изготвя и съгласува
проект с РСПБЗН по ред определен от ЗУТ.
Чл. 75. Преди частични ремонти, реконструкции и модернизации без спиране на
производствения процес да се изготви "План за осигуряване на пожарната безопасност".
Актовете за огневи работи са съставна част от плана.
Чл. 76. При ремонти, свързани с временно изключване на части от водопроводната
мрежа на населените места и обектите, противопожарното водоснабдяване, пожароизвестителни инсталации (ПИИ) и пожаро-гасителни инсталации (ПГИ), както и свързани
със затваряне на пътни участъци от уличната мрежа, задължително се уведомява РСПБЗН
– гр. Кюстендил.
Чл. 77. Забранява се закриване, засипване, затапване или по друг начин довеждане
до невъзможност използването на уличните пожарни хидранти и на тези в обектите.
Глава четвърта. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПОСНОСТ.
Раздел първи. Осигуряване на пожарната безопасност в горите.
Чл. 78. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) (1) Кмета на община Кюстендил:
1. организира, координира провежда съгласувано с РСПБЗН-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;

11

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.
Чл. 79. (1) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) 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 най-малко
едно депо на един горскостопански участък.
(2) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) 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.
(3) Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на населеното място
или упълномощено от него лице.
(4) Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят инспекторите от
държавния противопожарен надзор, съвместно с кметовете или кметските наместници на
съответното населено място.
(5) Копие на списъците се изпраща в РСПБЗН – гр.Кюстендил.
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Чл. 80. Забранява се паленето на открит огън до и в горите и земите от горския
фонд и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари, освен на
определените и обезопасени за целта места.
Чл. 81. Паленето на огън в горите се допуска на специално обособени места при
безветрие и спазване на следните условия :
1. Обособяване на огнище с кръгла форма с диаметър до 1 метър.
2. Ограждане на огнището с венец от камъни с височина около 20 сантиметра или
вкопаване в земята, като извадената от него пръст се насипва по периферията му.
3. Изграденото огнище се обхваща с минерализована ивица с широчина около 1
метър.
4. Горенето в огнището се организира така, че височината на пламъците да не
надхвърля 0,5 метра височина, а височината на слоя тлеещи въглени да не превишава
половината от височината му.
Чл. 82. Забранява се оставянето на огън в огнището без наблюдение и напускане на
мястото, без той да бъде изгасен.
Чл. 83. Забранява се паленето на огън и изгарянето на отпадъци в сметища и депа,
ако това не е предвидено в техните проекти.
Чл. 84 (1) Гробищните паркове, сметищата и др.депа за отпадъци в непосредствена
близост до горите 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 се обхващат от външната 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. 85. Ръководството на ДЛС е длъжно:
1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на горския
фонд от пожари.
2.
През
пожароопасния
сезон
да
организират
необходимия
брой
пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни свързочни средства.
3. Ежегодно да възстановяват съществуващите минерализовани ивици и при
необходимост да устройват нови.
4. Да организират и провеждат инструктаж на горските работници.
5. Да създадат специализирана група за действие, оборудвана с технически и
транспортни средства и организация за нейното събиране и използване.
Чл. 86. Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на електропроводи,
пресичащи горския фонд са длъжни да почистят трасетата на линиите и охранителните
зони от суха трева, храсти и дървета.
Чл. 87. За гасене на горски пожари със значителни размери, търговските дружества,
организациите и гражданите на територията на общината са длъжни да подпомагат
органите на противопожарната охрана с техника и хора.
Чл. 88. Всички собственици на вили, управители на хижи, почивни домове и
станции в горите и в близост до горския фонд са длъжни да инструктират посетителите и
гостите за спазването на противопожарните мерки мерки, а при нужда и да ги организират
за гасене на горски пожари.
Раздел втори. Осигуряване на пожарната безопасност в земеделските земи и
обекти и по време на жътвената кампания
Чл. 89. Кметовете и кметските наместници по населените места 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
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фуражите от пожари сред населението, както и за повишаване на готовността му за
предотвратяване и гасене на пожари .
2. Денонощно дежурство на телефонен пост в кметството по време на кампанията.
3. Осигуряване на подстъпи до изкуствени и естествени водоизточници.
4. Поставяне на указателни и забранителни табели, пътни знаци покрай посевите от
периода на восъчна зрялост до прибиране на сламата.
5. Използване при нужда на гасаческата група от населеното място.
Чл. 90. Земеделските кооперации, частните стопани и фирми и други, имащи
отношение по прибиране и съхраняване на реколтата са длъжни да спазват стриктно
изискванията за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари.
Чл. 91. Ръководствата на търговските дружества и кооперациите, извършващи
земеделска дейност са длъжни:
1. Да издадат инструкции и заповеди, свързани с пожарообезопасяването на
земеделските обекти и реда за тютюнопушене по време на жътвената кампания,
съгласувано с органите за РСПБЗН.
2. Да определят с писмена заповед отговорници за противопожарното състояние на
земеделските обекти, както и за поддържане в изправност на противопожарните уреди и
съоръжения.
3. Да осигурят качественото и навременно ремонтиране и пожарообезопасяване на
земеделската техника, използвана в кампанията, оборудването и с необходимите
противопожарни уреди, 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. Ежегодно до края на месец април, изготвят и представят в РСПБЗН Кюстендил
схема с разположението на житните масиви, пътищата за придвижване на
противопожарната техника и водоизточниците.
6. 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.).
7. При използването на земеделска и др. техника по време на кампанията от други
общини и региони, уведомяват органите на РСПБЗН за извършване на съответната
проверка.
Чл. 92. Гражданите - земеделски стопани, наематели, 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.
4. Преди започване на жътвата да представят за проверка пред органите за РСПБЗН
земеделската си техника.
5. Ежегодно до края на месец март, изготвят и представят в РСПБЗН Кюстендил
схема с разположението на житните масиви, пътищата за придвижване на
противопожарната техника и водоизточниците.
6. Уведомяват писмено РСПБЗН Кюстендил преди започване на жътвата в площи
над 20 дка.
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Чл. 93. Гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и другите , които
преминават или извършват определени 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 ръководителя на пожарогасенето.
Чл. 94. Забранява се използването на открит огън на разстояние, най-малко 100 м
от посевите и 50 м от складиран фураж;
Чл. 95. Забранява се използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в
района на неожънати масиви и фуражни площадки;
Чл. 96. Забранява се изгарянето на стърнищата и сламата, сухата трева по слогове,
крайпътните ивици и другите площи.
Чл. 97. Използването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на
пожарообезопасени площадки на разстояние не по-малко от 50 м от посевите и складиран
фураж.
Раздел трети. Осигуряване на пожарната
сезон. (отм. с р. № 459/19.04.2017 г.)

безопасност през есенно-зимния

Раздел четвърти. Осигуряване на пожарната безопасност при провеждане на
масови мероприятия.
Чл. 99. При предстоящи организирани масови прояви, посещения на чуждестранни
делегации, чествания на национални и официални празници, митинги, манифестации,
спортни, културни, религиозни, политически, професионални и др.мероприятия, свързани
с масово събиране на хора, органите на изпълнителната власт информират РСПБЗН.
Чл. 100. (1) При изграждане на временни сглобяеми трибуни, сцени, постройки и
съоръжения, организаторите на съответната проява са длъжни да :
1. Осигурят достъп и пътища за противопожарна техника и евакуация на хората.
2. Осигурят електрическото захранване съгласувано с електроснабдителното
дружество, от електрически касети и трафопостове с гумирани проводници, защитени от
влага, триене и механично повреждане.
3. Съгласуват със съответните органи използването на пиротехнически средства.
4. Осигурят необходимите уреди за пожарогасене.
(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж срещу
подпис.
Глава пета. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ.
Чл. 101. (1) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Кметът на общината отговаря за
пожарна безопасност на територията на общината.
(2) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) В изпълнение на правомощията си по
обезпечаване на пожарна безопасност на територията на общината кметът на Община
Кюстендил издава заповеди и инструкции, които са задължителни за изпълнение за
всички държавни органи, организации, юридически и физически лица на територията на
общината, включително и за РСПБЗН - Кюстендил.
Чл. 102. 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.
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Чл. 103. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Кметът на общината провежда мероприятия
за повишаване готовността на населението за предотвратяване и действия при пожари,
бедствия и извънредни ситуации.
Чл. 104. (1) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) Специализираните органи на РСПБЗН Кюстендил изпълнение на правомощията си по обезпечаване на пожарна безопасност на
територията на общината могат да дават задължителни писмени разпореждания и
предписания на собственика, ползвателя или управителя на обекта или на съответното
длъжностно лице, което отговаря за пожарната и аварийната безопасност.
(2) (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) В задължителните писмени разпореждания или
предписания по ал.1, органите на РСПБЗН - Кюстендил посочват мерките за обезпечаване
на пожарна безопасност и сроковете, в които същите следва да се изпълнят.
Глава шеста. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 105. За нарушаване разпоредбите на тази Наредба на виновните физически
лица се налага глоба в размер от 50 до 500 лв. При повторно нарушение глобата е в размер
от 100 до 1000 лева.
Чл. 106. За нарушаване разпоредбите на тази Наредба на юридически лица се
налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв. При повторно нарушение имуществената
санкция на юридическите лица е в размер от 500 до 5000 лева.
Чл. 107. (1) (изм. и доп. с р. № 459/19.04.2017 г.) Актовете за установяване на
административни нарушения по тази наредба се съставят от служителите на РДПБЗН –
гр.Кюстендил, РСПБЗН – гр.Кюстендил, ОДМВР – Кюстендил, РУП - Кюстендил, РДГ –
Кюстендил, ДЛС – Осогово, ДГС - Кюстендил от служителите на общинската
администрация, от кметовете на кметства и кметските наместници на територията на
Община Кюстендил.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Кюстендил или от
негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностните лица, посочени в ал.1.
(3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и
обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Чл. 108. (1) При издаване на наказателното постановление наказващият орган се
произнася и по искането за обезщетение на причинените от нарушението вреди.
(2) Когато с нарушението са причинени вреди на общинско имущество,
наказващият орган, и без да има направено искане, задължава нарушителя да заплати на
Община Кюстендил обезщетение за причинените вреди.
(3) Размерът на обезщетението за вредите се определя по предвидения ред, а когато
няма такъв, може да бъде определен с помощта на оценител.
Чл. 109. Глобите, имуществените санкции и обезщетенията за причинени вреди на
общинско имущество, се внасят в общинския бюджет.
Чл. 110. (Не приема текста с Решение№541/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил) Не
подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв.
включително, или имуществена санкция до 200 лева включително, или обезщетение за
причинени вреди е на стойност до 1000 лева включително
Глава шеста.
РАЗПОРЕДБИ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ,

ПРЕХОДНИ

И

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ

§. 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) "обект" са всички имоти, които подлежат на
контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарна безопасност и
Закона за МВР на Република България.
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2. "брандмауер" е негорима стена с огнеустойчивост REI (EI) 120 и пресича
вертикално всички горими конструктивни елементи в сградата.
3. “пожарен хидрант” е съоръжение, което се монтира на външна водопроводна
мрежа и служи за водоснабдяване на противопожарни автомобили и друга гасителна
техника;
4. “водоизточник за противопожарни нужди” – това са всички съоръжения и
естествени водни басейни, които могат да се използват за водоснабдяване на
противопожарни автомобили и друга гасителна техника, като противопожарни водоеми,
реки, езера, язовири, кладенци, сондажи;
5. “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 масиви.
6. “повторно” е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в
сила на наказателно постановление, с което нарушителя е наказан за нарушение от същия
вид.
§. 2. Тази наредба се издава на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§. 3. Настоящата наредба отменя Наредбата за пожарната и аварийната
безопасност на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 39 /
14.02.2008 г. на Общинския съвет - Кюстендил.
§. 4. (изм. с р. № 459/19.04.2017 г.) В едномесечен срок от влизане в сила на
наредбата кмета на Община Кюстендил следва да издаде заповед за определяне на
координатор на дейността по пожарна безопасност на Община Кюстендил.
§. 5. (изм. и доп. с р. № 459/19.04.2017 г.) Контролът по изпълнението на
настоящата наредба се възлага на кмета на Община Кюстендил, кметовете на кметства и
кметските наместници на територията на Община Кюстендил, РДПБЗН – гр.Кюстендил,
РСПБЗН – гр.Кюстендил, ОДМВР – гр.Кюстендил, РУП- гр.Кюстендил, РДГ –
гр.Кюстендил, ДЛС – Осогово, ДГС – Кюстендил, ръководителите на предприятия,
организации и учреждения.
§. 6. Наредбата влиза в сила седем дни след приемането й от Общински съвет –
гр.Кюстендил.
§. 7. За неуредените в тази наредба въпроси се прилагат изискванията на
съответните нормативни актове по пожарна безопасност.
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Приложение № 1
към чл.6,ал.1,т.6 и чл.9,ал.1, т.6
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД
№ ............. / ..................20..... г.
Относно: Определяне на координатори на дейността по ПБ в кметствата по
населени места в общината и в общински обекти, съгласно "Наредба за пожарната
безопасност на обекти в експлоатация", с цел осигуряване на ПБ и поддържане на строг
противопожарен ред в обектите на общината.
З А П О В Я Д В А М:
І.За КД на общината назначавам :
........................................................................................................
ІI.Той е длъжен:
1.В едномесечен срок да изготви списък № 1 на КД по населени места, както и за
всеки общински обект.
2.Да комплектова папка-досие по ПБ за общината, съгласно гл. ІІ, раздел І от
"Наредбата за пожарна безопасност на територията на общината", включваща:
-Общинската наредба;
-заповедите на общинския кмет по ПБ;
-списък 1;
3.Да изготви папка досие по ПБ за общинската сграда.
4.Да изисква от КД по населени места и общински обекти – списък № 1 за всеки от
тях.
5.Да съдейства на КД по населени места и общински обекти, координира дейността
им и събира информация за ПБ.
6.Да си осигури следната литература: НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите /Обн. - ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от
26.03.2013 г.; изм. и доп., бр. 75 от 27.08.2013 г./
НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за
осигуряване на бeзопасност при пожар Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от
04.06.2010 г.; попр., бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от
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15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от
27.08.2013 г.
НАРЕДБА № Iз-1053 ОТ 19 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ЗЕМИОбн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.
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.).
и всички нормативни актове регламентиращи тази материя.
7.Да съдейства на кмета на общината при изготвяне на Заповеди касаещи
организацията на ПБ в обекта, с цел на осигуряване на образцов противопожарен ред
8.Да приема и съгласува с РСПБЗН изготвените вътрешно ведомствени документи
по ПАБ и предава за утвърждаването им от управителя.
9.Да провежда разяснителна работа по въпросите на ПБ.
10.В инструктажите да се включват периодично въпроси от документите
осигуряващи ПАБ /заповеди, инструкции, планове, схеми и др./.
11.Да осигури за всички общински обекти необходимите знаци и табели по
Наредба № РД-07/8 от 2008 г, табла за евакуационните планове и тяхното поставяне на
определените за целта места, съгласувано с участъковия Инспектор ДПК към РСПБЗН.
12.Да организира курс със заварчиците /ако има такива/ и РСПБЗН по
противопожарен минимум – ежегодно, съгласно НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г.
13.Да извършва проверка на територията на общината, не по-малко два пъти
годишно, с цел контрол относно спазването на документите осигуряващи ПАБ.
14.Да изготвят предложение до кмета за решаване на мероприятията включени в
противопожарните разпореждания и допълнително констатирани нарушения. За всяка
проверка да се изготвя протокол.
15.Да подготвя в 3 дневен срок предложение за отговор на сигнални писма от
РСПБЗН до общината. Окончателният вариант да се изпраща в 7 дневен срок.
16.Да изготвя предложение за наказание на нарушителите.
17.Да следи за обучението на личния състав с противопожарните уреди, действия
по "Плана за ликвидиране на пожари и производствени аварии". Подобни обучения да се
провеждат мин. 2 пъти годишно.
ІII.КД няма право да отменя мероприятия и срокове включени в Разпорежданията
на РСПБЗН.
За неизпълнение на заповедта ще бъде наложена административно-наказателна
отговорност на нарушителите.
Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица по "Списък № 1".
При настъпване на изменение КД да изготви предложение за актуализация.

К М Е Т : ............................
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Приложение № 2
към чл.7
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Съгласувам:

Утвърждавам :

.....................

........................

Началник на РСПБЗН-Кюстендил

КМЕТ на Община Кюстендил

Дата : ..........................20.... г.

Дата : ..........................20.... г.
СПИСЪК № 1

на КД изготвен на основание заповед .................................
По населени места и общински обекти:
№ Населено място /обект

Име, фамилия

Забележка:
1.Списъкът да се изготви в екземпляри съответстващи на лицата по списък № 1.
2.При наличие на забележки от контролните органи на ПБ, списъкът се преработва
и се съгласува.
3.Утвърждава се след съгласуване.
4. Ако няма изменение същият важи и за следващите години.
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Дата : ..................20..... г.

КД за общината : ...........................

Гр.Кюстендил

(.........................)

Забележки:..............................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Дата: ..................20.... г.

Инспектор ДПК ППД:..........................

Гр.Кюстендил

(.........................)
Приложение № 3
към чл.25

АКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ НА ВРЕМЕННИ МЕСТА
..............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име и длъжност на лицето, определено със заповед
№...../..........)
С Ъ Г Л А С У В А М:
1. ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА :......................................................................................
(електрозаварка, газозаварка, поялна работа и т.н.)
2. МЯСТО НА РАБОТА :.............................................................................................
(цех, помещение, съоръжение и т.н.)
3. ОПРЕДЕЛЯМ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ :...............................................
(собствено, бащино и фамилно име)
4. ОПРЕДЕЛЯМ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ :.................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
..............................................................................................................................................
(търговец, учреждeние организация, адрес)
5. С БРИГАДА ОТ......................................................................................................
А)...........................................................................................................................
Б)...........................................................................................................................
В)...........................................................................................................................
6. АКТЪТ Е ВАЛИДЕН ОТ .........ЧАСА НА ..........20....Г. ДО ........ЧАСА НА..........200...Г.
7. МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
БЕЗОПАСНОТО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ :
А) преди работа :
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
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Б) по време на работа :
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
В) след работа :
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
4.............................................................................................................................
(попълва се от ръководителя на огневите работи)
Г) допълнително противопожарни мероприятия :
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
4.............................................................................................................................
(попълва се от издалия акта или звеното за ПАБ по чл.120а или 120б ЗМВР, където има
такова)
ИЗДАЛ АКТА :..............................................................(подпис).............................
8. ЛИЦЕТО ОПРЕДЕЛЕНО ДА НАБЛЮДАВА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ :
..............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
9. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА ПБ (при условие че има такова звено)
..............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
АКТЪТ Е ИЗДАДЕН НА .................2000... Г. В ........ЧАСА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.8,АЛ.2 ОТ
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПАБ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАБ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ОГНЕВИТЕ РАБОТИ :
....................20...... г., ...............ч.
....................20...... г., ...............ч.
....................20...... г., ...............ч.
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ : .......................................................................
(име, фамилия)
(подпис)
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОГНЕВИТЕ РАБОТИ :......................................................................
(име, фамилия)
(подпис)
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Приложение № 4 към чл. 68, ал.3
ПРОТОКОЛ
за определяне на експлозивната опасност на средата
Пробата е взета в .... часа и ... мин. на .... 20... г.
Място, откъдето е взета пробата: ..............................................................................
(посочва се точното място: помещение, цех, апарат, вместимост и т.н.)
Пробата е взета от:
1. .........................................................
(име, презиме, фамилия) (длъжност и месторабота, лиценз №...)
В присъствието на:
2. .........................................................
(име, презиме и фамилия на лицето, представител на търговеца,
............................................................
учреждението, организацията, обекта, при вземане на проба от въздуха)
Удостоверяваме, че пробите са взети от посочените по-горе места:
1. ......................................................... (подпис)
2. ......................................................... (подпис)
Резултати от анализа на въздуха: ............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(отразява се измерената концентрация в g/m3 за прахове и % об. за газове и се извършва
сравнение за това, дали същата е най-малко пет пъти под долната концентрационна
граница на възпламеняване)
Извършил анализа: ............................../...
................................................................
(име, презиме, фамилия)
................................................................ (подпис)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: .........................................
...............................................................
(прави се заключение за замерената концентрация и дали "може" или "не може" да се
извършват огневи работи)
................................................/ ...................
(лицето, което издава акта за (подпис) извършване на огневи работи, име и фамилия)
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Протоколът е валиден до 2 часа от вземане на пробата.

Приложение № 5
към чл.79,ал.1
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД
№ ............. / ..................200.... г.
Относно: Сформиране на гасачески групи и ползването им за гасене на горския и полски
пожари в землищата на съответните населени места, съгласно чл. 77, ал.6 от Закона за
горите и във връзка с чл. 44, ал.1, т.11 и чл. 46, ал.1, т.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
З А П О В Я Д В А М:
1.Кметовете /кметските наместници/ по населени места да сформират гасачески
групи /ГГ/ с числено ст о т 8-10 души. Същите да се използват при гасене на горски и
полски пожари.
2.Те трябва:
-да знаят местоположението на ПХ в населените места и подстъпите към
изкуствените и естествени водоизточници;
-да работят с наличната пожарогасителна техника;
-да изпълняват указанията на органите на РСПБЗН ДЛС
3.КД към кметствата да изготвят списък на членовете на ГГ, който да се изпрати в
РСПБЗН и на КД на Община Кюстендил.
Същият да съдържа:
-трите имена на отговорника и членовете на ГГ. Адреси, телефони;
-начин на оповестяване;
-време за събиране и място;
-място на съхранение на необходимата ППТ. Ред за ползването й.;
-окомплектоване с подръчни противопожарни уреди и средства /водоноски
"Спартак", трактор с четири корпусен плуг, автомобил за транспортиране,
пожарогасители, тупалки, кофпомпи, вили, лопати и др./. При липса на изброената
техника, кметовете /кметските наместници/ са длъжни да осигурят по населени места
физически и юридически лица, с които общината при необходимост може да сключи
договор за извършване на услуга.
4.На ГГ се провежда инструктаж.
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За неизпълнение на заповедта ще бъде налагана административно-наказателна
отговорност на нарушителите.
Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица по "Списък № 1".
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на КД, кметовете и кметски
наместници по населени места в общината.
При настъпване на изменение КД да изготви предложение за актуализация на
заповедта.
К М Е Т : ............................

Приложение № 6
към чл.79, ал.1
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Съгласувам :

Утвърждавам :

.....................

........................

Началник на РСПБЗН-Кюстендил

КМЕТ на Община Кюстендил

Дата : ..........................20.... г.

Дата : ..........................20.... г.

СПИСЪК
на гасаческа група в гр. /с./ .....................................
изготвен на основание заповед ................................
1.Състав на гасаческата група:
№ Име, презиме, Длъжност в
фамилия
ГГ
1 Ръководител
Заместник
2
ръководител
3 Член
4 Член
5 Член
6 Член
7 Член
8 Член

Адрес

Месторабота

Телефон
Домашен

Служебен
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2. Начин на оповестяване чрез ................../сирена, камбанен звън, по телефона и др./
3.Време за събиране 60 минути от оповестяването.
4.Място на събирането пред /в/ .........................................................
5. В ................................................... се съхранява следната противопожарна техника:
- пожарогасители ............ бр.
- тупалки .............. бр.
- кофпомпи ................... бр.
- ..........................................
- ..........................................
- ..........................................
6.

Редът

за

ползването

им

се

определя

от

ръководителя

на

ГГ

7. При необходимост се ползват допълнително:
№ Вид, модел, Рег.№
1. Трактор с четири корпусен плуг
2. Водоноска
3. Автомобил
4.
5.

Собственост – По договор № З-ка:
име, фамилия .....

Забележка:
1.Списъкът да се изготви в екземпляри съответстващи на Списък № 1.
2.При наличие на забележки от контролните органи на ПБ, списъкът се преработва
и се съгласува.
3.Утвърждава се след съгласуване.
4.Ако няма изменение същият важи и за следващите години.
Дата : ..................20.... г.
Гр.Кюстендил

КД за общината : ...........................
(.........................)

Забележки:..............................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Дата : ..................20.... г.
Гр.Кюстендил

Инспектор ДПК ППД: ...........................
(.........................)
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