ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С тази наредба се определят изискванията за пожарна безопасност и
защита на населението на обектите в строеж, реконструкция, промяна на
предназначението, експлоатация, и при извършване на монтажни, ремонтни и други
видове дейности в тях, както и изискванията за пожарна безопасност и спасяване на
населените места и териториите към тях.
Чл.2.Тази наредба се прилага, на територията на Община Своге за обектите и
прилежащите им територии, както и за населените места и териториите към тях, където
се осъществява дейност, независимо от вида на собственост и основанието, на което се
извършва дейността и се съхраняват материали, независимо от тяхната форма.
Чл. 3 Изискванията на тази Наредба са задължителни за всички физически и
юридически лица .
Раздел II
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ
Чл.4 Собствениците и ръководителите на обектите организират разработването
и утвърждават вътрешни правила /инструкции/ и други документи за осигуряване на
пожарната безопасност и защитата на населението в обектите и населените места,
съобразени с действащите нормативни документи по пожарна безопасност и защита на
населението.
Чл.5.Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се
оборудват с изправни уреди, съоръжения и средства за пожарогасене съгласно
действуващите нормативни документи по пожарна безопасност и защита на
населението.
Чл.6.В края на работното време всеки работник /служител/ е длъжен да провери
и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините,
съоръженията и др.с които работи съгласно проведените инструктажи.
Чл.7. Кметовете и кметските наместници по населени места в Община Своге
организират гасачески групи и изготвят необходимите документи за това на основание
чл.44, ал.1 и 2 от ЗМСМА и чл.77, ал.6 и 7 от Закона за горите.
Раздел III
ИЗИСКВАНИЯ ЭА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ.
Чл.8 Територията на обектите системно се почиства от суха тревна
растителност и други горими отпадъци. Горимите производствени отпадъци ежедневно
се събират на пожаро - безопасни места и периодично се изнасят извън района на
обекта по предназначение.
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Чл.9 До всички обекти, сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и
водоизточници се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. През зимата се
почистват от сняг и се опесъчават. Не се допуска спиране и паркиране на моторни
превозни средства до противопожарни хидранти, водоеми и противопожарните депа на
разстояние по-малко от 12 метра.
Чл.10 При ремонтни и други видове дейности свързани със затварянето на
отделни участъци от пътната мрежа, изключване на участъци от водопроводната
мрежа, изтичане на вода от противопожарните водоеми или тяхното източване,
собствениците, ръководителите на обектите, организациите и учрежденията незабавно
уведомяват РУ”ПБС”-Своге.
Чл.11 По пътищата за евакуация в сградите и на територията на самите обекти
да не се складират материали и оборудване. Когато в сградата пребивават хора, всички
евакуационни изходи да са отключени.
Чл.12.По пътищата за евакуация и етажните площадки в жилищни сгради с две
и повече жилища да не се складират дърва за огрев, както и други горими материали
или негорими затрудняващи безпрепятствена евакуация.
Чл.13.Комините в жилищни и обществени сгради да не се използват с друго
предназначение.
Чл.14. Техническото състояние на електрическите мрежи, инсталаци и
оборудване трябва да съответства на действащите норми за пожарна безопасност и
ПУЕУ.
Чл.15. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения,
които могат да предизвикат искрене, нагряване на изолацията на кабелите и
проводниците над допустимото, отказ на автоматични системи за управление и други
се отстраняват незабавно, ако това е невъзможно инсталациите и съоръженията се
спират от експлоатация .
Чл.16. При експлоатацията, ремонта и подържането на електрическите
инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава :
Използването на продукти, несъответстващи на изискванията на действуващите
стандарти.
Използването на нестандартни предпазители в електрическите табла.
Използването на електрически ютии, котлони, бързовари и други електронагревателни
уреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни
заведения, хотели и други обекти извън специално оборудваните за тази цел
помещения, определени със заповед на собственика или ръководителя на обекта.
Оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа електронагревателни
уреди и др.
Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията /IP и взривозащитата/.
Нарушаване на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на
електрическите съоръжения и изделия.
Работата на лица, които не притежават необходимата квалификация и диплом.
Чл.17. Отоплителните и вентилационните съоражения на сгради и помещения
се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и
техничаски изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използване.
Чл.18 Преди есенно – зимния отоплителен сезон, отоплителните уреди и
съоръжения, се проверят и отремонтират. В експлоатация да се допускат само изправни
и стандартни уреди и съоръжения.
Чл.19. В началото на всеки отоплителен сезон собствениците или
ръководителите на обектите издават заповеди за пожаробезопасно използване на
отоплителни, електро- нагревателни и други електрически уреди.
Чл.20. За всяко ново строителство, реконструкция, модернизация се изготвя
проект съгласно ЗУТ и издадено съответно разрешително от Община Своге.
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Чл.21. При ремонти, свързани с временно изключване на ПИИ и ПГИ,
се уведомява териториалното поделение на “Пожарна безопасност и спасяване”.
/РУ”ПБС’-Своге/.
Чл. 22. Собствениците и ръководителите на обекти, намиращи се на
територията на Община Своге са длъжни:
Да извършват заваръчни и всякакви други огневи работи в пълно съответствие с
нормативните изисквания на Раздел IV от “Наредба № I – 209 за правилата и нормите
за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация”;
Да обезпечават съхраняваните от тях ЛЗТ и ГТ в добре затварящи се метални съдове и
пожарообезопасени помещения;
Да поддържат стопанисваните от тях хидранти и съоръжения винаги в изправност;
Да осигурят свободен достъп до всички сгради, съоръжения, водоизточници, ПП
инвентар на обектите и да поддържат пътищата до тях, като през зимата ги почистват и
опесъчават.
Чл.23 На територията на Община Своге се забранява:
Извършването на пожаро и взривоопасни действия, застрашаващи живота, здравето и
имуществото на гражданите и водещи до замърсяване на околната среда;
Паленето на открит огън в близост до леснозапалими и горими материали.
Паленето на открит огън по улиците, тротоарите, градините, парковете, до стопански и
жилищни сгради, както и в житните и тревните масиви;
Изгарянето на стърнища и слама, сухи треви по слогове, крайпътни ивици и други
площи;
Складирането и съхраняването на горими материали – сено, слама, царевичак, дървен
материал и др. в непосредствена близост до стопански и жилищни сгради
Използването в помещения под кота нула, помещения без естествена вентилация, в
съседство с нагревателни уреди на газови отоплителни уреди, бутилки и бутилкови
инсталации с втечнен горим газ .
Чл.24. Общинските и квартални пътища се почистват от надвиснали дървета и
клони, паднали огради и др. с цел свободно и безпрепятствено преминаване на
спасителни екипи и противопожарна техника.
Чл.25. При прибирането и съхраняването на селскостопанската продукция да се
използва изправна и пожарообезопасена земеделска техника и инвентар.
Чл.26.Противопожарните разстояния между земеделските сгради, съоръжения,
закрити и открити складове за груб фураж и жилищни сгради се определя съгласно
Таблица N 1.
Степен
на
огнеустойчивост на
сградите,
съоръженията
и
склад за груб фураж.
I и II
III
IV
V

Таблица N 1.
Минимални разстояния между сградите ,съоръженията и
жилищните сгради.
Категория
на Категория на производство В,Г и Д
производство
I и II
III
IV
V
А и Б при I и II
степен
на
огнеустойчивост.
6
4
4
6
8
8
6
6
8
10
10
6
8
10
12
12
8
10
12
14

Забележки:
1.Разстоянието между сградите и съоръженията се определя между най- близките им
външни стени, като се увеличава с размера на изпъкналите елементи на оградите,
направени от горими материали.
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2.Разстоянието от открити складове за груб фураж до сгради, съоръжения и
жилищни сгради по таблицата се приема, като до сгради от пета степен на
огнеустойчивост.
3.Складовете навесен тип се приравняват към откритите складове.
4.Когато в земеделските сгради и закрити складове за груб фураж има
незащитени отвори с площ над 25% от площта на преградите, то разстоянията, описани
в таблицата се увеличават 1,5 пъти.
5.Когато жилищната сграда е с негорим покрив и на фасадната и стена няма
отвори, то разстоянието до открит склад за груб фураж се намалява с 50%.
Раздел IV
РАЗПОРЕДБИ
1. Административно – наказателни разпоредби
чл.27 (1) За не изпълнение на тази Наредба кмета на Община Своге на
основание чл.22, ал.4 от ЗМСМА по реда на ЗАНН, налага на виновните лица глоби до
200, а при неизпълнение на разпоредителен документ до 500лв.
(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, от длъжностни лица,
определени от Кмета на Общината и от органите на РУ”ПБС”-Своге.
(3) Въз основа на съставените актове, Кметът на Общината издава наказателни
постановления.
(4)Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за
административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
(5) Отговорни длъжностни лица по настоящата Наредба са кметовете на
кметства в Община Своге, кметски наместници от Община Своге и други лица,
посочени в Заповед на Кмета на Общината за възлагане изпълнението и контрола на
Наредбата.
2. Допълнителни разпоредби
&1 По смисъла на тази Наредба “обект” са всички имоти, които подлежат на контрол в
съответствие с действащите правила и изисквания за пожарна безопасност и спасяване
и Закона за МВР в Република България.
3. Преходни и заключителни разпоредби
&2 Настоящата Наредба отменя Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на
територията на Община Своге приета с решение №156 / 21.11.2001г
&3. Настоящата Наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
&4. Контролът по тази Наредба се възлага на Кмета на Общината, Секретаря на
Общината, Кметове и Кметски наместници, на Общинска техническа служба, на Главен
експерт “Екология” в Общинска администрация Своге и на РУ’ПБС”-Своге.
&5. Наредбата влиза в сила седем дни от публикуването и в местен вестник и интернет
страницата на община Своге.
&6. За неуредените от тази наредба случай се прилагат разпоредбите на българското
законодателство, а когато липсват се приемат съответни решения от Общинският съвет
или заповеди на Кмета на Община Своге.
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&7. Кметът на Община Своге в границите на своята компетентност и правомощия може
да дава указания и заповеди по прилагането на Наредбата, които са задължителни за
всички физически и юредически лица на територията на Община Своге.
&8. Настоящата Наредба е приета с Решение № 61, Протокол №. 05 от заседание на
Общински съвет Своге проведено на 11.03.2010г..
&9. Настоящата Наредба е отменена с Решение № 93, Протокол № 10 от заседание на
Общински съвет Своге проведено на 02.04.20200г.
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