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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тази наредбата се определят правилата и изискванията за пожарна безопасност 

(ПБ) при експлоатацията на обектите, както и изискванията за пожарна безопасност на 

населените места и териториите към тях. 

Чл.2. Тази наредба се прилага на територията на Община Правец за обектите, както и 

за населените места и териториите към тях. 

Чл.3. Правилата и изискванията по чл.1 се прилагат за всички обекти, както и за 

населени места и териториите към тях, независимо от вида на собственост. 

Чл.4. Правилата и изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, 

юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, 

работещите и временно пребиваващите на обектите и на териториите на населените места 

лица). 

Чл.5. Обектите по чл.1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност 

и на категории по пожарна опасност, съгласно Наредба № Iз - 1971 от 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 

2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - бр. 101 от 2010 

г.). 

 

Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА  

ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Чл.6. Всички жители и гости на Общината са длъжни да не създават условия за 

възникване и разпространение на пожари. 

Чл.7. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност  за създаване 

на организация за осигуряване на пожарна безопасност и за поддържане на обектите в 

техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове 

и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им. 

Чл.8. Собствениците или ръководителите на обекти, отговарят за разработването,  

актуализирането и утвърждаването на всички необходими документи за изпълнение на 

изискванията за пожарна безопасност. 

 Чл.9. Собствениците, ръководителите и личният състав в обектите са длъжни да 

познават и да могат да работят при необходимост с осигурените в обекта пожаротехнически 

средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации при 

спазване на техника на безопасност, съгласно действащите нормативни документи. 

Чл.10. Всеки работещ на обект е длъжен да провери и да остави в края на работното 

време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията 

и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта. 

Чл.11. (1) Преди обявяване на пожароопасния сезон, / в края на месец февруари - 

месец март/, кметовете и кметските наместници на населени места, изготвят списък на групи 

от местното население за гасене на пожари и определят начините на оповестяване на 

групата, оборудване им с подръчни средства, извозване до мястото на пожара и осигуряване 

на подходяща техника. Екземпляр от същите се изпращат на РС”ПБЗН” Правец. 

  (2) Членовете на групите от местно население за гасене на пожари се 

известяват срещу подпис и се инструктират по техника на безопасност. 
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Чл.12. В началото на всеки отоплителен сезон / в срок до края на месец октомври / 

собствениците и ръководителите на обекти издават заповеди за пожаробезопасно използване 

на отоплителни електро-нагревателни и други електрически уреди. 

 

Глава трета 

ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. 

Раздел I 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 Чл.13. Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, 

суха  растителност и други растителни отпадъци. Горимите отпадъци се събират на 

определени пожарообезопасени места и се изнасят извън района на обекта по 

предназначение. 

Чл.14. Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво 

се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със 

заповед на ръководителя или собственика на обекта. 

Чл.15. Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен 

безпрепятствен достъп до обектите, като през зимата пътищата се почистват от сняг и се 

опесъчават. 

Чл.16. Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите и населените места се 

поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта. 

 Чл.17. Преди настъпване на зимния сезон противопожарните хидранти и откритите 

водоеми се подготвят за eксплоатация при отрицателни температури. 

 Чл.18. До всички пожарни хидранти и водоеми се осигурява достъп за пожарните 

автомобили. 

 Чл.19. При ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната 

мрежа, излизане от строя на помпени станции, предстоящо затваряне на отделни участъци от 

пътищата и други дейности,  с които се променя оперативната обстановка, незабавно се 

уведомява РС”ПБЗН” Правец. 

Чл.20. Не се разрешава свободната дворна площ на обектите да се използва не по 

предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при 

пожар . 

Чл.21. На територията на Община Правец не се разрешава: 

1. Паленето на огън по улиците,тротоарите,площадите, градините, парковете, в 

близост до обществени, стопански и жилищни сгради. 

 2. Изгарянето на гуми и други синтетични отпадъци, които при горенето си отделят 

токсични вещества. 

 3. Изхвърлянето на неизгасена пепел и сгурия от печките на твърдо гориво в кофите 

за смет и битови отпадъци. 

 4. Паленето на съдържанието в кофите за смет и битови отпадъци. 

 Чл.22. Откритите складове за груб фураж в личните дворове се устройват на 

пожаробезопасни разстояния от съседни сгради , обекти и съоръжения. 
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Раздел II 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СГРАДИТЕ, ПОМЕЩЕНИЯТА, 

СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА  

Чл.23. (1) Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват 

с пожаротехнически средства  за първоначално гасене на пожари. 

(2) Видът и количеството на пожаротехническите средства за първоначално 

гасене на пожари  се определят съгласно действащите норми за пожарна безопасност, а 

разполагането и обозначаването им се извършват в съответствие с действащите нормативни 

документи и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа. 

Чл.24. Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се поддържат 

в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им. 

Чл.25. Евакуационните пътища и евакуационните изходи се обозначават при спазване 

на действащите нормативи и Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за 

знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

Чл.26. Евакуационното и аварийното осветление в сградите се поддържа в изправност 

през целия експлоатационен срок на обекта. 

 Чл.27. Мероприятия с масово събиране на хора се провеждат само на предназначени 

за тази цел места. 

 Чл.28. (1)  В подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от 

строителни продукти с класове по реакция на огън от клас В  / за трудногорими продукти с 

много ограничен принос на неконтролирано горене /  до клас F / за горими продукти без 

определени характеристики за реакция на огън/  не се разрешава складирането и 

съхраняването на леснозапалими течности /ЛЗТ /, горими течности /ГТ/, газове и на горими 

вещества и материали . 

  (2) Подпокривни пространства по ал. 1 се държат заключени. 

 Чл.29. По време на експлоатация на сградите и помещенията не се разрешава: 

  1. Използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение 

на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар. 

2. Съхраняване на ЛЗТ и ГТ в количества, по-големи от допустимите, съгласно 

Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар; 

3. Поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други 

препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите 

пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища, 

увеличава се дължината на маршрутите за евакуация или се създават предпоставки за 

затрудняване на безопасната евакуация. 

6. Заключване на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време 

и в извънработно време, когато в тях пребивават хора. 

 

Раздел III 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДРЪЖКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ 

( ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ) 
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Чл.30. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които 

могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и 

проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно. 

Чл.31. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с 

изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на 

работа, се изключва. 

Чл.32. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при 

поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава: 

1. Използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла; 

2. Съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически 

средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на 

главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, 

по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла; 

3. Нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на 

електрически съоръжения и изделия; 

Чл.33. Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди и съоръжения се проверяват 

и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната безопасност. Извършените 

мероприятия се удостоверяват с протокол. В експлоатация се допускат само изправни и 

стандартни уреди и съоръжения. 

Чл.34. В котелни помещения не се разрешава: 

 1.   Оставянето на работещи котли без контрол, при липса на автоматика. 

2. Поставянето на горими материали и продукти върху конструкцията и оборудването 

на котлите и тръбопроводите; 

3.  Извършването на дейности и съхраняването на материали и оборудване, които не 

са свързани с обслужването на съответната инсталация и повишават пожарната опасност. 

 Чл.35. Комините се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния 

сезон. При необходимост се отремонтирват със строителни продукти с клас по реакция на 

огън най-малко А 2 / за негорими продукти с изключително ограничен принос за 

неконтролирано горене/, с огнеустойчивост I 120, при спазване на БДС EN 13501-2. Фугите 

се измазват по цялата дължина на комина. 

 Чл.36. При експлоатацията на отоплителните и вентилационните инсталации, уреди и 

съоръжения не се разрешава: 

1.  Използването на неизправни инсталации, уреди и съоръжения, както и в 

несъответствие с техническите изисквания за техния монтаж и експлоатация.  

2.  Употребата на леснозапалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ за 

разпалване; 

3.  Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уреди и на 

разстояние, по-малко от това, определено в инструкциите на производителите; 

4.  Използването на въздуховодите и инсталационните канали като димоотводи; 

5.  Повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили; 

6. Извеждането на димоотводните тръби през прозорци и стени на сгради. 
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Раздел IV 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ, ПО-ВРЕМЕ И СЛЕД    

ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 

 Чл.37. Жителите и гостите на Общината са длъжни: 

  1. Да не допускат палене на огън, тютюнопушене и паркиране на моторни 

превозни средства /МПС/ в площите с посевите и в непосредствена близост до тях от 

настъпването на «Восъчна зрялост» до окончателното прибиране на реколтата и до 

изораване на стърнищата. 

2. Да паркират МПС и да установят биваци и лагери за престой само на  

определени за целта места; 

3. Да спазват и опазват поставените на територията на Общината указателните 

и предупредителни знаци и табели; 

4. При забелязване на пожар да се съобщи на телефон 112 . 

Чл.38. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава: 

 1. паленето на стърнища и други растителни отпадъци. 

 2. използването на открити огнеизточници. 

  

Глава пета 

 АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.39. (1) Контролът по спазване разпоредбите на тази наредба се осъществява от 

Kмета на Oбщината, кметовете и кметските наместници на населените места на територията 

на общината и упълномощени от него длъжностни лица. 

(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове,съставени от длъжностни лица, 

определени със заповед на Кмета на Общината, както и с актове на служители на РС”ПБЗН” 

Правец. 

(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 Правец, кметски наместници от Община Правец и други лица, посочени в Заповед 

на Кмета на Общината за възлагане изпълнението и контрола на Наредбата.  

(6) Кметът на Община Правец в границите на своята компетентност и правомощия, 

може да дава указания и издава заповеди по прилагането на Наредбата, които са 

задължителни за всички физически и юридически лица на територията на Община Правец. 

Чл.40. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на виновните 

физически лица се налагат административно наказание глоба, а на виновните юридически 

лица имуществена санкция, в размерите по чл.22, ал.4 от ЗМСМА. 

(2) Конкретния размер на глобата и имуществената санкция за всяко отделно 

нарушение се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението, степента 

на вината на нарушителя и имотното му състояние. 
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Чл. 41. В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за което е 

образувано административно-наказателно производство съставлява престъпление по 

Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се 

прекратява, като събраните материали се изпращат на  районния прокурор.  

Чл.42. (1) Административно-наказателно отговорни по Наредбата са пълнолетни лица, 

навършили 18 години, които са извършили нарушения в състояние на вменяемост. 

(2) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили 

16-годишна възраст, когато са били в състояние да разбират свойството и значението на 

извършеното и да ръководят постъпките си. 

(3) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 

години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите 

или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в 

състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. 

(4) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, 

учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна 

отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и 

ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 По смисъла на тази Наредба : 

1. “Обекти" са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и 

самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво 

покритие . 

2. "Работещ" е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за 

себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и 

практика. 

3 ."Ръководители" са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или 

управление, или които представляват държавни органи, организации, юридически лица или 

физически лица. 

4. "Изправно състояние" е състояние, при което уредите, средствата, съоръженията, 

инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията на техническата 

документация на производителя и са работоспособни. 

5. "Преместваеми обекти с гъвкаво покритие" са преместваеми увеселителни обекти и 

преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по смисъла на чл. 56 ЗУТ 

(предназначени за циркове, представления, заседания, празненства, спортни дейности и др.), 

които имат меко покривало и които се поставят върху площ, по-голяма от 75 m
2
. Към 

преместваемите обекти с гъвкаво покритие не се отнасят палатките за къмпинг или за 

санитарни цели. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата наредба е приета с Решение №320/06.07.2012 г. на Общински съвет 

на община Правец. 

§ 2. Настоящата наредба се приема на основание чл.76, ал.3, чл.79 от АПК, чл.8 от 

ЗНА, чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и влиза в сила от деня на публикуването й във в. ”Правешки глас”. 
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§ 3. С влизането в сила на тази наредба се отменя Наредба № 3 за осигуряване на 

пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Правец, приета с Решение № 53 / 

28.03.2008 г. на Общински съвет на Oбщина Правец, изменена и допълнена с Решение № 56 / 

31.03.2010 г. на Общински съвет на Oбщина Правец  

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.32. /447/ от 28.09.2012 г./ 

 

    

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

   СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ: 

       / Николай Яхов / 
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