ОБЩИНА КАМЕНО

НАРЕДБА
ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.С тази наредба се уреждат права, задължения и отношения на
държавни органи, търговци, предприятия, учреждения, обществени
организации и гражданите във връзка с осигуряване на пожарната
безопасност на територията на община Камено.
Чл.2.Тази наредба се прилага за строежите, обектите, населените
места и извън селищните територии в границите на община Камено.
Чл.3.Изискванията на тази наредба са задължителни за
собствениците, ръководителите, работниците и служителите, които
извършват дейност на територията на общината, управителния съвет
(управителя) при управлението на общите части на сгради в режим на
етажна собственост, както и за всички граждани, които извършват дейност,
живеят, пребивават временно или преминават през територията на община
Камено.
Чл.4.При осигуряване на пожарната безопасност на територията на
общината, се прилагат и други нормативни актове за пожарна безопасност.
Чл.5.Разпорежданията на органите за пожарна безопасност и защита
на населението, решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на
Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, за
спазване на правилата за пожарна безопасност, издадени в границите на
тяхната компетентност, са задължителни за всички фирми, предприятия,
учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно
пребиваващи на територията на общината.
Чл.6.(1) При пожар, авария, инциденти и др., налагащи извършване
на пожарогасителни и/или спасителни дейности, по най – бързия начин се
подава сигнал на единния европейски номер за спешни повиквания – 112, с
възможно най-подробно описание на обстановката, адрес и др. поискана от
оператора информация .
(2) За информация и указания се сигнализира и съответното
Кметство или 02Районната служба “Пожарна безопасност и защита на
населението”.

ГЛАВА IІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
Чл.7.Ръководителите на предприятията, търговците, учрежденията и
обществените организации и управителния съвет (управителя) при
управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост
разработват и утвърждават вътрешноведомствени правилници, наредби,
инструкции, заповеди и други документи за осигуряване на пожарната
безопасност.
Чл.8.Кметът на община Камено издава заповеди и утвърждава
правила и други документи за осигуряване на пожарната безопасност на
територията на общината.
Чл.9.(1)За всеки обект се създава досие с документи, касаещи
организацията на пожарната безопасност в него, съгласно изискванията на
нормативните документи, касаещи експлоатацията на обектите.
(2) Освен изискващите се в съответните нормативни актове
документи, досието съдържа още:
1. Документите по чл.5, издадени от кмета на общината, отнасящи се
до пожарната безопасност в обекта.
2. Протоколите за състоянието на отоплителните уреди и системи.
Чл.10.(1) За обектите се разработват планове и схеми за евакуация, като
схемите се поставят на видни места, съгласно изискванията на наредбата за
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.
(2)Плановете за действие и евакуация при пожар или авария на
личния състав и пребиваващите в обекта лица се проиграват практически
при спазване на периодичността посочена в наредбата за правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Чл.11.(1) При предстоящо затваряне на отделни участъци от
пътищата и улиците, изпълнителят е длъжен предварително да уведоми 02
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас
тел.056/84-42-44 и Дежурния в Общината тел: 05515/31-61,3162, GSM
0897099840 за времетраенето и мястото на затворения участък.
(2) При ремонтни работи и при аварии на водопроводната мрежа, режим на
водата, източване на водоеми, както и при всички останали случай,
налагащи спиране на водоподаването, фирмите и лицата които ги
поддържат и стопанисват, незабавно уведомяват 02Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас тел.056/84-42-44
и Дежурния в Общината тел:05515/31-61,3162, GSM 0897099840.
Чл.12.Всички организации и търговци, развиващи дейност на територията

на общината са длъжни при поискване от 02Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението”-Бургас да оказват помощ с
наличната техника и личен състав за ликвидиране на пожари, аварийни
ситуации и стихийни бедствия.
Чл.13.Експлоатационните дружества (водо- и електроснабдителни)
пренасочват
водата
във
водопроводната
мрежа
и
спират
електрозахранването в определени райони при поискване от 02Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас.
Чл.14.(1)При провеждане на масови мероприятия – фестивали,
събори, търговски изложения, спортни прояви, концерти, циркови
представления и др., организаторите, домакините и участниците са длъжни
да спазват установените правила за пожарна безопасност.
(2)Най- малко 5 работни дни преди мероприятието организаторите са
длъжни да уведомят писмено Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението”-Бургас с цел вземане на съответните мерки за
осигуряване на пожарната му безопасност.
(3)Организаторите на мероприятията по ал.1 са длъжни да изпълнят
дадените указания и разпореждания от служителите на 02РС „ПБЗН”Бургас.
Чл.15.Когато се предвижда използването на фойерверки и други
пиротехнически средства, организаторите и изпълнителите уведомяват за
това 02Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”Бургас най-малко 3 работни дни преди мероприятието.
Чл.16.Дирекция „Социално подпомагане” извършва разяснителна
дейност сред определени групи от населението: социално слаби,
пенсионери, лежащо болни, инвалиди и др. и подава информация до
02Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас
и кметовете на населените места, при констатирани груби нарушения на
пожарната безопасност, създаващи предпоставки за възникване на пожар.

ГЛАВА III
ИЗИСКВАНИЯ

ЗА

ПОЖАРНАТА

БЕЗОПАСНОСТ

Раздел І
Изисквания по време на строително – инвестиционния процес
Чл.17.При планирането и застрояването на урбанизираните
територии, застрояването на поземлени имоти, разположени извън
урбанизираните територии, проектиране, основно обновяване или
преустройство на сгради и съоръжения, реконструкция, основно

обновяване (рехабилитация), основен ремонт или преустройство на
строежите, както и при извършване на строителни и монтажни работи в
тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ, поставяне на
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и
други обслужващи дейности, характеризирани като такива от ЗУТ, се
спазват изискванията на Наредба Із-1971/2009г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/09
год.).
Чл.18. Всеки месец (до пето число на следващият), Главният
архитект уведомява писмено 02 Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението”-Бургас за издадените през периода такива.
Чл.19.(1)Преди одобряването на схеми за разполагане на
преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности,
търговски обекти на открито, увеселителни обекти и др., същите се
съгласуват за съответствието им с изисквания за пожарна безопасност от
02Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” Бургас.
(2)При даденото отрицателно становище от 02РС „ПБЗН”-Бургас,
документите по ал.1 не се одобряват.
Чл.20.(1)При проектирането на нови и реконструкция на
съществуващи водопроводни мрежи в обектите и населените места от
община Камено, се предвиждат надземни противопожарни хидранти.
(2)Подземни противопожарни хидранти се предвиждат в случаите,
когато няма техническа възможност за разполагане на надземни хидранти.
Чл.21.Пожарните хидранти се разполагат на разстояния един от друг, както
следва:
1.За населени места с по-малко от 1000 жители – не по-вече от 200 м.
2.За населени места с по-малко от 100000 жители – не по-вече от 150
м.

Раздел ІІ
Изисквания към територията на обектите, населените места и
извън селищните територии

Чл.22. (1).Територията на обектите се поддържа чиста от суха тревна
растителност и други горими отпадъци. Същите се събират на
пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън обекта.
(2) Забранява се изхвърлянето на производствени горими отпадаци на
нерегламентирани сметища .

Чл.23(1).Не се допуска спиране на превозни средства върху
противопожарни хидранти и до водоеми на разстояние, по малко от 5м.
(2)Към естествените водоизточници /реки, язовири и др./ се осигуряват
подходи с възможност за водовземане с противопожарните автомобили.
Чл.24(1)Собствениците и ръководителите на обектите и
водоснабдителните дружества поддържат в изправност и обозначават
съгласно действащите стандарти противопожарните хидранти и водоемите
в населените места и обектите от общината.
(2)Преди настъпването на зимния сезон органите по ал.1 извършват
подготовка на противопожарните хидранти и водоемите за експлоатация
при отрицателни температури.
(3)След снеговалеж през зимата, органите по ал.1 организират
почистването противопожарните хидранти от снега.
Чл.25.При ремонтни работи по улици, тротоари и др., изпълнителят
възстановява водопровода и противопожарните хидранти в ремонтирания
участък.
Чл.26. (1)Забранява се паленето и изгарянето на сухи треви, храсти и
други растителни остатъци.
(2)Забранява се паленето на варели и контейнери за отпадъци и
сметища, както и изхвърлянето на незагасена сгурия или пепел в тях.
Чл.27.Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо
гориво да става на пригодени за целта пожаробезопасни места /негорими
сандъци или кофи/ в близост до които няма горими материали. Съдовете да
са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.
Чл.28.(1)Извършване на заваръчни и други огневи работи в обектите
се регламентира със заповед на ръководителя на обекта
(2)Дейностите по ал.1 се осъществяват в съответствие с изискванията
за пожарна безопасност и при недопускане възникване на пожар.

Раздел ІІІ
Изисквания към сградите и помещенията
Чл.29.Сградите, помещенията, външните технологични съоръжения
се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които
се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар.
Чл.30.(1)Пожаротехническите средства за първоначално гасене на
пожари, се поддържат в изправно състояние, в съответствие с указанията

за ползване на производителите им, като пожарогасителите поне веднъж
годишно се извършва техническо обслужване в специализиран сервиз и
същото се удостоверява с протокол и стикер.
(2)Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с
добра видимост места.
(3)Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до
тях, пожарните кранове, устройствата за алармиране или оповестяване,
устройствата за ръчното задействане на пожароизвестителните и
пожарогасителните системи, евакуационните пътища и изходи, както и
местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават
със знаци съгласно Наредба №РД-07/8 от 2008г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
Чл.31.Евакуационното и аварийното осветление се поддържат в
изправност през целия експлоатационен срок на обекта.
Чл.32.Пасивните и активните мерки за защита съгласно Наредба №
Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП и приетите технически решения за
осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта, се поддържат в
изправно състояние през целия му експлоатационен срок, с оглед спазване
на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за
безопасност при пожар.
Чл.33.При организиране на мероприятия и извършване на дейности,
с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, в
02РСПБЗН представя план за осигуряване на ПБ, като задължително се
осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на
глава седма от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията
на тази наредба.
Чл.34.По време на експлоатация не се разрешава:
1.използване на сградите и помещенията не по предназначение, в
нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при
пожар;
2.заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по
пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време,
когато в тях пребивават хора;
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.

4.преустройство и преоборудване на сградите без същото да е
оценено за съответствието им с изискванията за пожарна безопасност,
както и изменения в конструкциите и начина на функциониране на
технологичното оборудване.
Чл.35.В края на работното време всеки работник /служител/ е длъжен
да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, да изключи
апаратите, уредите, машините и съоръженията с които работи.
Чл.36.Всички врати на помещенията предназначени за по-вече от 15
човека, както и тези по пътищата за евакуация, служещи за евакуиране на
повече от 15 човека, трябва свободно да се отварят отвътре навън по
посока на евакуацията.
Чл.37.В помещенията, чиито под е разположен под нивото на
околния терен не се разрешава използването на газови уреди и
съоръжения, работещи с газ пропан-бутан.
Чл.38.Складовете за препарати за растителна защита /пестициди/
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. района на склада задължително се огражда с негорима ограда с
височина най-малко 1,50 м. за ограничаване достъпа на външни лица и
животни. Портала на оградата и входната врата на склада задължително се
заключват.
2. не се допуска пушене и палене на открит огън в района на склада.
3. не се допуска съвместното съхраняване на препарати, които във
взаимодействие един с друг могат да причинят пожар или загазоване с
токсични или взривоопасни вещества.
4. района на склада се поддържа почистен от суха растителност и
около сградата задължително се осигурява минерализована ивица с
широчина най-малко 5 м.
Чл.39. В жилищните сгради не се разрешава:
1. ползуването на открит огън и пушенето в местата, където се
съхраняват горими материали;
2. ползуването на открит огън /свещи, факли, кибрит и др./ за
осветление в тавани, мазета и килери;
3. оставянето без наблюдение на горящи печки, камини, котлони;
4. изхвърлянето на незагасена сгурия или пепел в близост до плевни,
сеновали и др. горими постройки и материали;
5. устройването на килери за дърва под вътрешни стълбища, в
коридорите и до входовете и изходите;
6. ползуването на електрически котлони, ютии, печки, сушоари,
кафеварки и др. нагревателни прибори без наблюдение и без
огнеустойчиви подложки. Тези прибори задължително се изключват от
контактите след свършване на работа с тях;

7. закрепване на електропроводници и кабели с гвоздеи, обвиване на
лампите с горими абажури, окачването на дрехи върху електроприборите;
8. Не се допуска включване във вентилационните тръби и канали на
баните и санитарните помещения на: димоотводни и вентилационни тръби
на отоплителни и нагревателни уреди, отдушници на аспиратори, скари и
други подобни.

Раздел ІV
Изисквания през есенно-зимния сезон
чл40. В котелните помещения не се разрешава оставянето на
работещи котли без контрол при липса на съответната автоматика, както и
извършването на дейности и съхраняване на материали и оборудване
несвързани със съответната инсталация.
Чл.41.(1) Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и
отлагания в началото на отоплителния период и периодично при
необходимост,като се вземат мерки за пожарна безопасност
(2)Комините трябва да са обмазани с вароциментов разтвор в
подпокривното пространство и отворите да са защитени с розетки и
ревизионни вратички.
(3)Не се допуска включването на димоотводните тръби в комините
вертикално през подовите конструкции, както и извеждане на
димоотводните тръби на вън през прозорци, стени и тавански конструкции.
(4)Не се допуска ползуването на димоотводните канали в комините
за отдушници на аспиратори, скари и други подобни.
Чл.42.За печките да се спазват следните изисквания:
1 .Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при
горим под/която да излиза най-малко 0,5м пред уреда и по 0,25м от
останалите му страни.
2.Да са на разстояния не по-малко от 80 см. от горими материали.
3.Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени,
добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 50 см. от
горими предмети.
4.Отоплителните уреди на твърдо гориво да се зареждат и запалват
без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението
същите се изгасят. При изхвърляне на пепелта и сгурията се спазват
указанията на чл.30.
Чл.43.(1)Ползването на домакинските газови отоплителни и
нагревателни уреди да става след монтаж от лица, притежаващи

необходимата квалификация и в помещения с постоянна естествена
вентилация.
(2). Маркучите за свързване на преносимите газови уреди към
бутилките трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат устойчиви на действието на пропан - бутана;
2. да са високонапорни и цели /без междинни връзки/;
3. краищата да са свързани към бутилката и прибора чрез скоби с
болт
или
друго
подобно
устройство,
осигуряващо
пълна
газонепропускаемост;
Чл.44.За откриване изтичане на газ не се допуска използването на
запалки, кибрит и др. предизвикващи запалване на газа.

Раздел V
В личните дворове на гражданите
Чл.45.Всяка година преди започване, Кмета на общината, по
предложение на началника на 02РС „ПБЗН”гр.Бургас издава заповед за
пожарната безопасност при прибирането и съхранението на
селскостопанската реколта, складирането на груб фураж /сено, слама, овес
и др./, въглища и дървени трупи, дървен фасониран материал и дърва за
горене.
чл.46.Забранява се открито складиране на груб фураж:
1.На тротоара или уличното платно.
2.Под електрически проводници, телефонни кабели и други подобни
комуникации.
Чл.47.Съхраняването на дърва, въглища и горими течности:
1.Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние.
Височината на пласта не трябва да надвишава 1,5 м. Същите да са
защитени от влага и вода.
2.Не се разрешава съхраняването на горими течности и газове в
таванските етажи и мазетата на жилищните сгради.
Чл.48.(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 или на открито, като в този случай да се спазват
следните минимални разстояния :
1. От жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях - най-малко 5
(пет) метра;
2. От закрити и открити складове за горими материали (сено, слама,
зърно, дърва и др.) - най-малко 10 (десет) метра;

3. От оградите на съседите - най-малко 3 (три) метра;
(2)Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 (три)метра
от горими отпадъци, предмети и суха трева.
(3)Да се осигурят минимум 20 л. вода за загасяване на огъня при
необходимост.
(4)През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
(5)След приключване, огънят да се изгаси, като не се остават тлеещи
въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
(6)Дървата за горене да се държат на не по малко от два метра от
огнището в количество необходимо за момента.
(7)Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или
поддържане на горенето.
(8)Паленето на огън да става само при тихо време (безветрие).

ГЛАВА IV
ОСИГУРЯВАНЕ
БЕЗОПАСНОСТ

НА

ПОЖАРНАТА

И

АВАРИЙНА

Раздел I
През есенно- зимния период
Чл.49.(1) След изпълнение на мероприятията от Раздел ІV на Глава
ІІІ, Ръководителите на обекти издават заповед, с която определят вида и
начина на отопление и отговорниците на отоплителни и нагревателни
уреди. В тях се отразяват:
1. Обекта.
2. Помещение.
3. Вид отоплителен уред.
4. Име, фамилия на отговорника.
5. Подпис на отговорника.
6. Забележка.
(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж.
(3) Копие от документите по ал. 1 и ал. 2 се изпращат до РСПБЗНБургас ежегодно, преди започване на отоплителния сезон.

Раздел IІ
В горите
Чл.50.(1)След обявяване на пожароопасния сезон, кметовете и
кметските наместници по населени места в Общината, запознават

населението с обявяването и организират създаването на гасачески групи
от жителите в съответното населено място, за което изготвят списъци,
съдържащи:
1. Имена на участващите и телефони за връзка с тях.
2. Видове пожарогасителни съоръжения и оборудване ползвани от
гасаческата група. Местонахождение и отговорник.
3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието.
4. Начин на оповестяване.
5. Време и място на събиране.
(2)Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на
населеното място или от упълномощено от него лице и транспортира до
мястото на пожара.
(3)Копие на списъците се прилага към оперативния план за опазване
на горите от пожари изготвян ежегодно от „ДГС”-Бургас.
(4)Вместо “гасачески групи” за подпомагане на 02РС “ПБЗН” могат
да се използват “доброволни формирования”, където има създадени.
Чл.51.Забранява се паленето на огън и извършване на дейности в
горите и в близост до тях, когато могат да доведат до запалвания и пожари.
Чл.52.Изпълнението и поддържането на мерки и мероприятия за
защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от
собствениците и ползвателите на гори и земи в горските територии и на
обекти в или в близост до тях.
Чл.53.Председателят на ловната дружина или ръководителят на лова
преди всеки излет провежда инструктаж на участниците в лова за мерките
за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от
пожари.
Раздел III
В земеделските земи
Чл.54. Кметовете и кметските наместници по населени места
организират и провеждат мероприятия за:
1. Навременно разгласяване и разясняване относно спазване на
изискванията и противопожарните правила на Наредба № Із-1053 от 19
април 2011 г. сред населението, както и за повишаване на готовността му
за предотвратяване и гасене на пожари.
2. Осигуряване на подстъпи за пожарните автомобили до
естествените и изкуствени водоизточници.
3. Поставяне на указателни и забранителни табели покрай посевите в
периода на восъчната им зрялост и до приключване на жътвата.

Чл. 55.В земеделските земи и извън тях/слогове и крайпътни ивици/
не се разрешава на всички физически и юридически лица, собственици и
ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или
осъществяват дейност в близост до тях да:
1. паленето на стърнища и други растителни остатаци.
2. използването на открити огнеизточници.
3.Ползвателите на земеделски земи носят отговорност за изгарянето
на стърнища и др.растителни отпадаци на земеделската земя и са длъжни
да участват при гасенето им, съгл.чл.5,ал.1 от Закона за опазване на
земеделските земи.
Чл.56. Всички физически и юридически лица, собственици и
ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или
осъществяват дейност в близост до тях са длъжни да спазват изискванията
на Закона за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април
1996г.) и Наредба № Із-1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нормите за
пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

ГЛАВА V
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.57. Нарушителите на тази наредба носят административно –
наказателна отговорност и се наказват с глоба от 20 до 500 лева. При
повторно нарушение и с временно лишаване от правото да се упражнява
определена професия или дейност.
Чл.58. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в
Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Специфичните наименования и термините съдържащи се в
Наредбата, са в съответствие с действащите нормативни актове, уреждащи
пожарната безопасност и защита на населението в строително –
инвестиционния процес и експлоатация на обектите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата е прита с решение на Общински съвет Камено – т. 5 от
протокол № 40 от 27. 11. 2014 г.

