
 1

НАРЕДБА 

за пожарна и аварийна безопасност на територията 

на община МЪГЛИЖ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чл. 1. Тази Наредба определя основните изисквания за пожарната безопасност на 

територията на общината, обединява и конкретизира най-оажните норми от други законови и 

законови актове. 

Чл. 2. При осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината наред с 

настоящата Наредба се прилагат и други нормативни актове по противопожарна служба. 

Чл. 3. Разпорежданията на специализираните органи за държавен противопожарен 
контрол, издадени в границите на тяхната компетентност, са задължителни за длъжностните 

лица и гражданите на община МЪГЛИЖ. 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА 

Чл. 4. Ново строителство, реконструкция, ремонт на строителни конструкции се 

идвършва след съгласуване на проект (АС- ВК-, Ел-, ОВ-, БХТПО и други части) по реда на ЗУТ / 

Закон за устройство на територии/. 
Чл. 5. За въвеждане в експлоатация на обекти от първа и втора група по ЗУТ , 

възложителят (собственикът) отправя писмено искане, придружено с доклад за 
противопожарното състояние на обекта до специализираните органи за държавен противопожарен 
надзор, за издаване на становище или сертификат за пожарна безопасност. 

Чл. 6. /1/. Провеждането на ремонтни работи по водопроводната и улична мрежа се 
започва след уведомяване на противопожарната служба. 

121. Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места, са длъжни да 
проверяват изправността на пожарните хидранти и указателните табелки към тях, в началото на 
есенно-зимния сезон да ги зазимяват, а през зимата почистват от сняг. 

У. Забранява се паркирането на превозни средства както и складирането на стоки, върху 

и/или в радиус 3 метра от пожарните хидранти. 

Чл. 7. Мястото , начина и устройването на временни базари, изложби, панаири, 

театрални, циркови и други прояви извън предназначените за това в градоустроиствевия план 

места, да се съгласува с органите на противопожарната служба преди тяхното обявяване. 

Чл. 8. Фирмите по почистването да определят пожаробезопасни места за разполагането 

на контейнерите за отпадъци и периодично да инструктират работещите по хигиената за спазване 

на местата. 

Чл. 9. Изгарянето на отпадъци да се извършва на пожаробезопасно място от сгради, 

помощни постройки и др. под непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата 

да се загасят с вода. 
 

Чл. 10. За гасено на големи и сложни пожари, ликвидиране на бедствия , аварии и 

катастрофи, по искане на противопожарната служба, фирмите и гражданите предоставят на 

помощ техника и специалисти. Разходите за целта се поемат от Общината. 
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III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИТЕ 

Чл. 11. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите на 

пожарната опасност в техните обекти задължително издават вътрешни наредби, заповеди и 

инструкции за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност. 

Чл. 12. /1/. Територията на'обектите да се поддържат постоянно в добър порядък и 

системно се почиства от производствени и други отпадъци. 

121. Горимите производствени и търговски отпадъци се събират на определени 

места и периодично се изнасят извън района на обекта. 

Чл. 13. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в 

обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи за противопожарни автомобили. 

Чл. 14. Не се допуска разстоянията между сградите да се използват за складирането на 

материали, оборудване, отпадъчен амбалаж; за паркиране на транспортни средства и построяване 

на временни сгради, без съгласуване с органите на противопожарна служба. 

Чл. 15. На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако то е свързано с 

технологичния процес), а така също и на места, където се съхраняват и преработват горими 

материали ползуването на открит огън се забранява в радиус 50 метра. 

Чл. 16. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от 

водопроводната и пътна мрежа, източване на водоеми, неизправности на пожароизоестителната 

и пожарогасителните инсталации, незабавно се уведомява Противопожарната служба и се вземат 

необходимите компенсиращи мерки за осигуряване на пожарната безопасност на обекта. 

Чл. 17. За извършването на основни, конструктивни и други свързани с пожарната 

безопасност ремонти, ръководителят на обекта да изготви план, съгласуван с органите на 

противопожарна служба. 

Чл. 18. Производствените, административните и други обекти се осигуряват с телефонна 

или друга връзка, свързваща ги с Районната противопожарна служба. 

Чл. 19. Извършването на заваръчни, резачни , газоопасни и други огневи работи в обекта 

да се регламентира със заповед на стопанския ръководител, съгласувана с органите на 

противопожарната служба. 

Чл. 20. Всички производствени и търговски обекти се оборудват с необходимите уреди, 

съоръжения и средства за пожарогасеие. Видът и тяхното количество се определят съвместно с 

органите на противопожарната служба, съгласно изискванията на приложение №2 на Наредба N 2 

на МВР - Противопожарни строително-технически норми. Същите се поставят на видно и достъпно 

място и периодично се проверяват съгласно указанията на производителя. Обозначават се с 

табелки по Наредба № 4 за Знаците по безопасност на труда. 

Чл. 21. За ликвидирането на крупни пожари и произеодствени аварии ръководствата на 

производствените и складови обекти разработват планове, които се съгласуват с органите на 

противопожарната служба. 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ. 

Чл. 22. /1/. Всички производствени, търговски, служебни, обекти и спомагателни сгради 
и помещения постоянно се поддържат в добър противопожарен ред и чистота. 

В коридорите, изходите, фоайетата и стълбищните клетки, общи помещения не се разрешава е 

,,ирането на различни материали и оборудване. Всички врати по пътищата за евак;.-...-.ум 

[рябаа свободно да се отварят навън за излизане от сградата. 

/3/ Всички врати на стълбищната клетка във високите сгради - над 10 етажа се поддържат с 

димоупльшени прегради и изправни автомати за самозатваряне. /4/ Пожарните кранове в 

сградите се поддържат в изправност.  

Чл. 23. На видни места в обществените, търговски и други сгради за масово пребиваване на 
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хора - /над 50 посетители/, да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж с 

обозначение на стаите (помещенията), евакуационните изходи и средствата за пожарогасене. 

По пътищата за евакуация да се монтира аварийно-евакуационно осветление с 

необходимия пояснителен текст. 

Чл. 24. /1/. На пожароопасните места и тези, определени за тютюнопушене в обектите 

да се , поставят обозначителни знаци по БДС-11010. 

/2/. Пушенето да става само на определените за целта места. 

Чл. 25. Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват да 

се държат заключени. 

Чл. 26. Не се допуска в производствени.тьрговски, административни, обществени и 

други сгради да се изменя функционалното предназначение и техническо преоборудване на 

помещенията и пътищата за евакуация без разрешението и разработването на проектна 

документация, утвърдена по реда на чл. 3,4 и 5 от настоящата Наредба. 

Чл. 27. В складовите помещения материалите се складират на фигури с разделителни 

проходи между тях. Местата за подреждането на фигурите се означават с ограничителна 

линия. Срещу вратите на складовете се оставят проходи широки не по-малко от 1 м. 

Чл. 28. Не се допуска гариране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства 

в складовите помещения. 

Чл. 29. Не се допуска използуването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м. 

от пожаро и взривоопасни обекти, горски и полски масиви. 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ 

ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

Чл. 30. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването 

трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и съответствува на Правилника за 

устройство на електрическите уреди. 

Чл. 31. Не се допуска: 
1. Използуването на нестандартни или неизправни електрически уреди, съоръжения и 

инсталации; 

2. Използуването на електрически ютии, котлони, кафеварки, бързовари *и други 

електронагревателни уреди в канцеларии, търговски, производствени и складови помещения, 

здравни и учебни заведения, офиси, магазини, хотели и други обекти за масово събиране на 

хора извън специално оборудваните за тази цел места, определени със заповед на 

ръководителя на обекта. 

3. Оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа 

електронагревателни уреди, телевизори, радиоапарати, необезопасени осветителни тела и 

др. 

4. Нарушаване защитното изпълнение на електросъоръженията (I Р и взривозащитата). 

5. Нарушаване на инструкцията за монтаж и експлоатация на електрическите 

съоръжения, изготвени от предприятието-лроизводител. 

Чл. 32. Не се допуска производство, доставка и продажба на електрически уреди и 

апарати без сертификат за пожарна безопасност СЕ ли СО. 

Чл. 33. В края на работното време всеки работник (служител) е длъжен да провери и да 

остави в пожаробезопасио състояние своето работно място-да изключи апаратите, машините 

съоръженията и др, с които работи. 

Чл, 34. След приключване на работното време електрическите инсталации - силова и 

осветителна (без дежурно осветление и денонощно работещи агрегати и машини) в обекта да се 

изключват. 
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IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И 

ВЕНТИЛАЦИЯ 

Чл. 35. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сградите и помещенията се 

устройват и експлоатират при спазване на нормативните актове и техническите изисквания, 

установени за тяхното производство, монтаж и ползване. 

Чл. 36. 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. 37. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на 
отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения и тези, които ги използуват са отговорници за 
тяхната пожаробезопасна експлоатация. 

Чл. 38. /1/. Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения и комини се 

проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и 

съоръжения. 

121. Не се "допуска използуването на димоотводните канали за монтаж на електро-, ВиК и 

др. комуникации. 

/3/. Не се допуска използуването на отдушниците за димоотводни канали. 

Чл. 39. Не се допуска производство, доставка и продажба на отоплителни и нагревателни 

уреди без да са съгласувани с органите на противопожарна служба или без сертификат за пожарна 

безопасност. 

Чл. 40. При експлоатация на отоплителни уреди не се допуска: 

1. Употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване. 

2. Сушене и поставяне на горими предмети и материали върху отоплителните уреди и на 

разстояние, по-малко от това, определено в инструкцията за експлоатация на уреда. 

3. Използуването на вентилационните канали в качеството на димсотводи. 

4. Повторното запалване на печка с течно гориво, преди тя да се е охладила. 

5. Оставянето без контрол на работещи отоплителни уреди. 
Чл. 41. Ползуването на газови отоплителни и нагревателни уреди да става след монтаж от 

оторизирана за целта фирма.За уреди в обществените заведения е задължителна защита срещу 

изгасване на пламъка. 

Чл. 42. Не се допуска съхранението на бутилки с газ пропан-бутан в помещения под 

кота терен. 

Чл. 43. Не се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилки в бутилки.Не се 

разрешава пълнене на бутилки от автомобилни газови колонки. 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРИБИРАНЕ 

НА РЕКОЛТАТА И ГРУБИТЕ ФУРАЖИ 

Чл. 44. /1/ Ръководствата на кооперации, фирми и други организации, извършващи 

земеделска дейност: 

 

1. Отговарят за пожарната безопасност на поверените им обекти; 

2. Организират и извършват пожагрпрофилактична дейност при подготовката V 

провеждането на кампанията за прибиране и съхраняване на зърнените храни и фуражите. 

3. Издават инструкции и заповеди, свързани с пожарообезопасяпането на земеделските 

обекти. 

4. Определят с писмена заповед отговорници за противопожарното състояние на 
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земеделските обекти, както и за поддържане в изправност на противопожарните уреди и 

съоръжения. 

5. Осигуряват навременното и качественото ремонтиране и пожарообезог.асяването на 

земеделските машини и друга техника, използвана в кампанията, оборудването им с 

необходимите противопожарни уреди, съоръжения и стандартни искрогасители, както и не 

допускат на работа неизправни или необезопасени машини. 

6. Назначават приемателни комисии от конкретни специалисти, които в началото на 

кампанията проверяват пожарната безопасност и приемат с протокол земеделските машини, 

складовете, площадките за зърно и фуражи, зърносушилните и други съоръжения. 
 

7. Парцелират по време на жътва житните масиви на участъци за осигуряване на 

еднодневна работа на комбайните. 

8. Спазват реда и изискванията и осъществяват контрол в обектите при извършване на 

огневи работи. 

9. Определят реда и местата за пожаробезопасно извършване на други специфични работи 

в обектите. 

10. Организират провеждането на противопожарната подготовка на работниците, 

участващи о 

прибирането на реколтата и изискват спазването на противопожарните правила. 

11. Осигуряват дежурство на трактор с четмрикорпусен плуг за всяка агрегатна група. 

12 Осигуряват ограждане на фуражните площадки и сеновалите. 

13. Осигуряват обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства 

за пожарогасене и организират поддържането им в изправност. 

М. Осигуряват наблюдение на посевите през периода от восъчна зрялост до 

окончателното им при!    зне. 

16. /а/ Изготвят и представят до края на месец март ежегодно в Районната 

противопожарна служба схема с разположението на житните масиви. 

/б/При сключване на договори, свързани с жътвената кампания в тях за всеки конкретен случай 

се отразяват задълженията по противопожарна безопасност. 

Чл. 45. /1/. Папенето на стърнища, спогове. крайпътни ивици, междублокови пространства 

и други площи със суха трева не се допуска. 

/2/. Когато<е налага огнева работа в съседство с горски насаждения, 

собствениците и ползвателите осигуряват 50-метрови негорими ивици. 

Чл. 46. От настъпването на восъчна зрялост на житните посеви до окончателното 

прибиране на сламата от полето пушенето и паленето на открит огън се извършва на безопасни 

мес
г
а, отстоящи на разстояние от посевите и складиран фураж най-малко 50 м. 

Чл. 47. До началото на жътвата организациите, стопанисващи пътищата и ж.п. линиите да 

почистят сервитутните ивици от тревна растителност. 

Чл. 48. Преди започване на жътвата собствениците и стопаните на елекгропроводи, 

пресичащи посевите със зърненожитни култури да извършат проверка на техническото им 

състояние и превеса на проводниците. 

Чл.49. Кметовете на населени места издават заповеди , определящи начина за съхранение 

на тревните и груби фуражи на общинска земя. 
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ 

Чл. 50. Ръководствата на държавните лесничейства са длъжни: 
1. Дз 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 съобщителни средства, съгласувано с противопожарната 

спужба. 
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3. Ежегодно да възстановяват съществуващите минерализовани ивици и при необходимост 

да устройват нови. 

4. Да организират и проведат обучение и инструктаж на горските работници. 

5. Да създадат оперативна група, оборудвана с технически и транспортни средства и 
организира" нейното събиране и използуване. 

Чл. 51. Не се допуска паленето на открит огън в горския фонд, освен на определените и 
обезопасен,:те за целта места. 

Чл. 52. Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на епектропроводи, 

пресичащи горския фонд да почистят трасетата на линиите и охранителните зони от изсъхналите 

вършини и треви, както и да открият минералния слой на почвата в диаметър'1 м. около 

дървените стълбове и електропроводи. 

Чл. 53. Кметовете на населените места да сформират гасачески групи към кметствата и 

създадат организация за тяхното използване. 

IX. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 54. Нарушителите на тази Наредба носят административно-наказателна отговорност 

съгласно ЗМСМА, ако не подлежат на по-тежко наказание. 

Чл. 55. Нарушителите на наредбата се наказват съгласно чл.22, ал.4 от ЗМСМА. 

Чл. 55. Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от органите 

на териториалната противопожарна служба. 

Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината. 

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА. 

§ 2. Контрол по спазването на Наредбата се възлага на Районната противопожарна 
служба, 
Полицейски участък тр. Мъглиж и еколозите на общината. •  • 

§3. Наредбата е приета от Общински съвет Мъглиж с Решение №398 по Протокол №33 от 
заседанието, проведено на 08.05.2007 г. и отменя Наредбата за пожарна безопасност на 
територията на общината, приета на заседание на Общински съвет Мъглиж, проведено на 
18.04.1994 година. 

 


