
 

 

 

 

 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 

ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 

Приета с Решение №259/01.03.2002 г. (Протокол 34 на ОбС) 

Допълнения и изменения с Решение №86 от 27.05.2008г. (Протокол №10 на 

Общински съвет – Дряново) 

Отменена с Решение №135 от 27.05.2020г (Протокол №14 на Общински съвет – 

Дряново) – публикувано на 29.05.2020г. 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящата Наредба определя основните изисквания за пожарна и 

аварийна безопасност на обектите, сградите, машините и съоръженията, 

собственост на държавата, общината и гражданите на територията на община 

Дряново. Тя обединява и конкретизира най-важните норми от други законови и 

подзаконови нормативни актове. 

Чл.2. За осигуряване пожарната безопасност на територията на общината 

наред с настоящата Наредба се прилагат и други нормативни актове по 

противопожарна охрана. 

 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

Чл.3/1/. Всички новостроящи се обекти, както и тези в реконструкция, 

модернизация, разширение и експлоатация на територията на общината, подлежат 

на Държавен противопожарен контрол, съгласно Закона за МВР и другите 

нормативни актове, регламентиращи пожарната безопасност на обектите. 

/2/. (редактиране с Решение 86/27.05.2008г.) Противопожарния контрол 

по ал.1 се осъществява от „Районна служба Пожарна безопасност и защита на 

населението” /РСПБЗН/ на всички фази при проектирането и строителството и 

експлоатацията. 

Чл.4 (с нов текст- Решение 86/27.05.2008г.) /1/ В съответствие с 

действащата нормативна уредба в Република България (Закон за МВР, Правилник 

за прилагане на ЗМВР, Наредба за осъществяване на държавен противопожарен 

контрол, Наредба за определяне на реда за осъществяване на дейности по пожарна 

и аварийна безопасност на търговци, Наредба за опазване на земеделските обекти, 

зърнени храни и фуражи от пожари, Наредба за правилата и нормите за пожарна и 

аварийна безопасност на обектите в експлоатация, Наредба №3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителство”), РСПБЗН – гр. Дряново съгласува 

инвестиционните проекти за строежите за производствени сгради от всички 

категории, за обществено обслужващи сгради от първа до четвърта категория и за 

жилищни сгради от първа до четвърта категория /по смисъла на ЗУТ/ на 

територията на Общината, участва в работата на ОЕСУТ, като проверява 

съответствието на проектите с нормативните изисквания за пожарна безопасност. 
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/2/ Консултантските фирми по „Строителен надзор” са длъжни в седем 

дневен срок от датата на заверката на заповедната книга за строеж на територията 

на община Дряново, да уведомят писмено РСПБЗ – гр. Дряново. 

/3/ 1. РСПБЗН – гр. Дряново участва в държавни приемателни комисии за 

разрешаване ползването на строежи, или издава становища за въвеждане в 

експлоатация на новостроящи и реконструиращи се обекти. 

 2. За целта инвеститорът /собственикът/ представя писмена молба и 

необходимата документация, а РСПБЗН издава писмено становище в 14 дневен 

срок от получаване на молбата. 

Чл.5. /промяна с Решение 86/27.05.2008г.Разрешително за упражняване на 

стопанска, културнопросветна, спортна и др.видове дейности, свързани с 

използването на сгради, помещения и съоръжения на територията на общината, се 

дават след предоставяне на писмено становище за пожарната им безопасност по 

реда на чл.4, ал.3. 

Чл.6. Преди въвеждането на новоизградени, реконструирани и 

модернизирани обекти инвеститорът/собственикът/ или упълномощено от него 

лице отправя писмено искане за издаване на сертификат или друг документ за ПБ 

до РСПБЗН, придружено с необходимите документи, съгласно Наредбата за 

сертификация /ДВ бр.33/1999г./ и Наредбата за дейността на органите 

упражняващи ДПК/ДВ бр.33/1999г./ 

Чл.7./1/. (допълнение с Решение 86/27.05.2008г.) Устройването на 

временни базари, изложби, театрални, спортни, циркови и други масови прояви на 

закрито и открито се съгласува задължително с органите за ПБ преди тяхното 

обявяване. 

/2/. Организаторите на мероприятията по ал.1 уведомяват органите за ПБ 

най-късно 3 дни преди откриването на съответната проява. 

/3/. Органите за ПБ извършват проверка на следващият ден след 

получаване на уведомлението и ако установят нарушения, издават задължителни 

писмени указания за отстраняването им. 

/4/. Организаторите на мероприятията по ал.1 са длъжни да изпълняват 

задължителните писмени указания на органите за ПБ преди откриването им. 

Чл.8./1/. Фирмите и организациите, извършващи планови ремонтни 

работи по водопроводната и уличната мрежа, започват същите след уведомяване 

на РСПБЗН три дни предварително. 

/2/. При провеждане на аварийни ремонти по водопроводната и улична 

мрежа, фирмата извършваща ремонта е длъжна за уведоми веднага РСПБЗН за 

началото и края на ремонтните работи. 

/3/. Фирмите поддържащи водопроводната мрежа в населените места са 

длъжни периодично да проверяват и поддържат изправността на пожарните 

хидранти и указателните знаци към тях. В началото на есенно-зимния сезон да ги 

зазимяват, а при снеговалеж да ги почистват. 

/4/. Забранява се паркирането на превозни средства, изхвърляне на смет и 

други материали, върху или до пожарни хидранти, резервоарите за 

противопожарни нужди и подстъпите към постоянните водоизточници /реки, 

басейни и др./ 

Чл.9. Фирмите по почистване на територията на населените места да 

разполагат контейнери само на определените за целта места. 

Чл.10. Паленето на треви и отпадъци и извършването на ремонти 

свързани с употребата на открит огън, да се извършва на пожаробезопасно 
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разстояние от сгради, помощни постройки, горски насаждения и др. Под 

непрекъснат контрол. След приключване на тази дейност огнищата да се загасят. 

Чл.11 (с нов текст- Решение 86/27.05.2008г.) /1/Физическите и 

юридическите лица са длъжни да оказват съдействие и да не възпрепятстват 

органите на РСПБЗН при изпълнение на служебните им задължения. 

/2/ За гасене на големи и сложни пожари, по искане на РСПБЗН, 

търговските дружества, организации и гражданите са длъжни да предоставят 

исканата техника, специалисти и средства за пожарогасене, като разходите се 

поемат от фонд „Стихийни бедствия и крупни производствени аварии”. 

 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИТЕ 

Чл.12. Ръководителите на учрежденията, организациите и търговските 

дружества, съобразно особеностите на пожарната опасност в техните обекти, 

издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осигуряване 

на пожарната им безопасност. 

Чл.13./1/. Територията на обекта  постоянно се поддържа в добър порядък 

и системно се почиства от производствени и други отпадъци. 

/2/. (с нов текст - Решение 86/27.05.2008г.) Забранява се паленето на 

горими материали и отпадъци на територията на обекта. Същите се събират на 

определени от ръководството обезопасени места и периодично се изнасят извън 

района на обекта. 

/3/. Унищожаването на пожаро- и взривоопасни отпадъци се извършва на 

определено от ръководството на обекта обезопасено място предварително 

съгласувано с органите на ПБ. 

/4/. Забранява се изхвърлянето на ЛЗТ, ГТ и други пожаро и взривоопасни 

вещества и материали в промишлената и битова канализация. Изхвърлянето на 

същите да става след предварително им неутрализиране или по реда указан в ал.3 

Чл.14. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен 

инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп. 

Чл.15. Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат 

да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъци и амбалаж, за 

паркиране на транспортни и др.технически средства и построяване на временни 

сгради и съоръжения. 

Чл.16. На територията на пожаро и взривоопасни обекти/ ако това не е 

свързано с технологичния процес/ а така също и на места за съхраняване  и 

преработване на горими вещества и материали, ползването на открит огън се 

забранява. 

Чл.17. При провеждане на ремонтни работи свързани с изключване на 

участъци от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми 

неизправности в пожарогасителните, пожароизвестителните и други инсталации и 

съоръжения касаещи пожарната охрана незабавно се уведомява РСПБЗН и се 

вземат необходимите мерки за осигуряване пожарната безопасност на обекта. 

Чл.18. /1/. При реконструкция, модернизация, капитални и планово 

предупредителни ремонти, ръководството на обекта разработва и изпълнява план 

за осигуряване на пожарната безопасност, който предварително се съгласува със 

специализираните органи на ПБ. 
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/2-нова, приета с Решение 86/27.05.2008г./ При неизправност в ПИИ, ПГИ 

и пожарни хидранти, изтичането на вода от пожарни водоеми или тяхно 

източване, незабавно се уведомява РСПБЗН. 

Чл.19. Ремонтите на производственото оборудване да се извършват 

съгласно изискванията на техническата документация за съответното съоръжение. 

Чл.20. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта се 

регламентира със заповед на ръководителя съгласувана с органите за ПБ. 

Чл.20а (нов- Решение 86/27.05.2008г.) За производства от различни 

категории на пожарна опасност в една сграда или помещение се предвиждат 

мероприятия за предпазване от взрив или разпространение на пожар. 

Чл.20б (нов - Решение 86/27.05.2008г.) Ако с предвидените мероприятия 

не се осигури безопасността на производството, производствата от различни 

категории по пожарна опасност се разполагат в самостоятелни помещения. 

Чл.21. Производствените, административните и др.обекти се осигуряват с 

телефонна или друга надеждна връзка свързваща ги с РСПБЗН. 

Чл.22. /1/. Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и 

средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определят съвместно с 

органите за ПБ. Същите се поставят на видно и достъпно място и периодично се 

проверяват от собственика им съгласно указанията на фирмата производител и се 

обозначават съгласно изискванията на Наредба № 4/ДВ бр.77/99г./ 

 /2-нова - Решение 86/27.05.2008г./ Горимите материали за 

облицовка на стени, тавани и подове в производствени и обществени сгради, 

периодично се обработват от собствениците /ръководителите/ на обекта с 

дълготрайни огнезащитни състави, съгласно указанията на фирмата 

производител, което се удостоверява с декларация за съответствие на 

използваните материали и протокол за извършената инпрегнация. 

 /3-нова - Решение 86/27.05.2008г./ Вътрешните пожарни кранове 

задължително се окомплектоват с необходимите шлангове и струйници. Същите 

се поддържат в изправно състояние. 

Чл.23. За ликвидиране на крупни производствени аварии и пожари 

ръководството на обектите разработват планове, които се съгласуват с РСПБЗН и 

ежегодно се проиграват. 

 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИ 

И ПОМЕЩЕНИЯ 

Чл.24/1/. Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни 

сгради и помещения постоянно се поддържат в добър порядък и чистота. 

/2/. В коридорите и изходите, тамбурите и стълбищните клетки не се 

разрешава складиране на материали и оборудване. Всички врати по пътищата за 

евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата. 

/3/. Забранява се затваряне и закриване с мебели, оборудване и други 

предмети на евакуационни изходи, люкове, балкони, вътрешни пожарни кранове 

и ел.табла. 

/4/. Забранява се задръстването на проходи, коридори, преддверия, 

вестибюли, холове, фоайета и други пътища за евакуация с предмети, мебели, 

оборудване и тяхното използване за работни места и складове. 

Чл.25. /1/. Не се допуска в производствени, административни, обществени 

и други сгради да се изменя функционалното им предназначение и техническо 
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преоборудване без разработване на проектна документация утвърдена по реда на 

чл.4, ал.1 и ал.2 от настоящата наредба. 

 /2-нова - Решение 86/27.05.2008г./ Всички врати на евакуационните 

изходи от помещения с категория производство А и Б и тези с производство В, Г и 

Д в които пребивават повече от 15 /петнадесет/ човека трябва да се отварят по 

посока на евакуацията. 

 /3-нова - Решение 86/27.05.2008г./ Не се разрешава заключване на 

вратите по пътя за евакуация когато в помещенията пребивават хора. 

Чл.26. /1/. На видни места в производствените и други сгради за масово 

пребиваване на хора да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния 

етаж с обозначение на стаите/помещения/евакуационните изходи, средствата за 

пожарогасене и противопожарните правила при пожар. По пътищата за евакуация 

да се монтира евакуационно осветление с необходимия пояснителен текст 

съгласно Наредба № 4/ДВ бр.77/99г./ 

 /2-нова -  Решение 86/27.05.2008г./ евакуационното осветление се 

поддържа в технически изправно състояние. 

 /3-нова - Решение 86/27.05.2008г./ Не се разрешава монтирането на 

плъзгащи и въртящи се врати на евакуационните изходи. 

Чл.27 /1/. На пожароопасните места и тези определени от ръководството 

на обекта за тютюнопушене се поставят съответните знаци в съответствие с 

Наредба № 4/ДВ бр.77/. 

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

/3-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Изхвърлянето на угарки от цигари да 

става в метален /негорим/ съд. 

Чл.28 /1/. Не се допуска таванските помещения на детски, учебни, 

здравни, търговски и културни заведения обособени в сгради с горими покриви да 

се използват за складове, стопански и други нужди. 

/2/. Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се 

използват да се държат заключени. 

/3-нова - Решение 86/27.05.2008г./ Не се допуска съхраняването на горими 

материали в избени помещения на сгради с горими хоризонтални прегради и в 

коридорите и общите части на сградите. 

Чл.29./1/. Допуска се в сутерените на жилищните сгради съхраняване на 

горими течности във варели и туби в количество до 500л., ако отворите на 

помещенията в които се съхраняват водещи към коридорите и стълбищата, са 

защитени с негорими прегради с граница на пожароустойчивост 45 мин. 

/2/. Допуска се съхраняване на открито в личното стопанство на 

гражданите на ЛЗТ и ГТ във варели, туби, резервоари до 1000л. На разстояние от 

сгради I и II степен – 4м., III степен – 5м., IV и V степен – 8м. Разстоянията до 

сградите, които имат отвори към складираните ЛЗТ и ГТ се увеличават с 50%. 

Чл. 30 (с нов текст- Решение 86/27.05.2008г.) /1/. В складовите помещения 

на производствените, обществените сгради и търговските обекти, материалите се 

складират на стилажи или фигури. Местата за подреждане на фигурите се 

означават с ограничителни линии. Височината на фигурите не може да надвишава 

2м. при липса на ПГИ, а площта им да не надвишава 100 кв.м. 

 /2/. Срещу вратите на складовете се оставят проходи (пътеки) с 

ширина не по-малко от 1м. Проходите в закритите складове, навеси, както и 

празните пространства между фигурите се обозначава и се поддържат свободни 

от всякакви материали. 
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Чл.31. /1/. (допълнение с Решение 86/27.05.2008г.Не се допуска гариране 

и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складовите и 

производствени помещения. 

/2-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Не се допуска извършването на 

товаро-разтоварни работи с взриво- и пожароопасни вещества и материали без 

осигурено заземяване на транспортните средства. 

/3-нова - Решение 86/27.05.2008г./.  Не се допуска оставяне без 

наблюдение на транспортни и други средства по време на товаро-разтоварни 

работи. 

/4-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Не се допуска съхраняването и 

транспортирането на ЛЗТ и ГТ в съдове, предизвикващи статично електричество 

и в такива, които не са електропроводими. 

/5-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Не се допуска паркиране на 

транспортни средства за взриво- и пожароопасни вещества и материали на 

територията на бензиностанции и газстанции. 

Чл.32. Не се допуска използването на открит огън на разстояние по-малко 

от 50м. от пожаро и взривоопасни обекти и съоръжения. 

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА 

ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

Чл.33. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудване 

трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на 

Правилника за устройство и експлоатация на електрическите уреди /ПУЕУ-

необн.отпечатан в книга на ДИ”Техника” 1980г./ 

Чл.34. /1/ Всички неизправности в електрическите инсталации, които 

създават пожарна опасност се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно 

инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация. 

/2-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Електрическите прекъсвачи и 

контакти се монтират върху негорима основа. 

Чл.35. При експлоатация, ремонт и поддържане на електрическите 

инсталации, уреди и др.съоръжения не се допуска: 

1. Използването на нестандартни или неизправни ел.уреди, 

съоръжения и инсталации и такива несъответстващи на групата по пожарна и 

взривна опасност. 

2. Използването на електронагревателни уреди в канцеларии, 

производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, офиси, 

магазини, хотели и обекти за масово пребиваване на хора на 

пожаронеобезопасени за целта места. 

3. Оставяне без наблюдение на включени в ел.мрежа 

електронагревателни уреди, телевизори, радиоапарати и др. 

4. Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията. 

5. Нарушаване на инструкцията на фирмата производител за монтаж и 

експлоатация на електросъоръженията. 

6. Работа с тях на лица не притежаващи необходимата квалификация, 

когато се изисква такава. 

7. Конструктивни промени без предварително съгласуване по 

установения ред. 
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8. Използването на нестандартни предпазители в електрическите 

табла. 

9. Открито преминаване на транзитни кабели през складови 

помещения. 

10. Разполагане на прожектори върху горими покривни и други 

конструкции. 

11. Съхранението на суровини, готова продукция, транспортни и 

др.технически средства върху ревизионни шахти на тунели с ел.кабели. 

12. /нова - Решение 86/27.05.2008г./ Използването на незащитени 

/отворени/ електрически разклонителни кутии. 

Чл.36. Не се допуска производство, продажба и доставка на ел.уреди и 

апарати без да се съгласувани с органите за ПБ или придружени със сертификат за 

пожарна безопасност издаден от оторизирана институция. 

36а (нов - Решение 86/27.05.2008г.) Монтажът на ПГИ и ПИИ се 

извършва от оторизирана фирма в съответствие с проектната документация. За 

въвеждане в експлоатация се назначава комисия за провеждане на 72часови 

проби, в която се включва представител на РСПБЗН. 

Чл.37. (допълнение с Решение 86/27.05.2008г. След приключване на 

работното време, електрическите инсталации/силови и осветителни/ без 

денонощно работещите съоръжения се изключват, което се удостоверява в 

дневник. 

Чл.38. Всички електрически инсталации и съоръжения периодически се 

почистват от прах по разработен от ръководството на обекта график. 

 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА 

СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИИ 

Чл.39. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и 

съоръженията се устройват и експлоатират при спазване на  съответните 

нормативни актове и техническите изисквания установени в тяхното 

производство, монтаж и ползване. 

Чл.40. Ръководствата на обектите, учрежденията и организациите, 

търговските дружества и техните поделения определят със заповед реда за 

използване на отоплителните уреди и носят отговорност за спазването и. 

Чл.41. Лицата носещи отговорност за почистването, зареждането и 

запалването /включването/ на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения 

и тези които ги ползват отговарят за тяхната пожаробезопасна експлоатация. 

Чл.42. /1/. Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения 

и комини се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допуска само изправни 

уреди и съоръжения. 

/2-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Комините и димоотводните тръби се 

почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и при 

необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност. 

Чл.43 /1/. При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска: 

1. Употреба на ЛЗТ и ГТ за разпалване. 

2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху 

уредите и на разстояние по-малко от това определено в инструкциите за 

експлоатация на уредите от производителите. 
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3. Използването на вентилационни канали в качеството им на 

димоотводни. 

4. Повторно запалване на печки с течно гориво преди да са се 

охладили. 

5. Оставяне без контрол на работещи ел.уреди /с изключение на 

топлоакумулиращи печки и лъчисто отопление/. 

6.  Ползването на печки без комини с тръби изведени през прозорци и 

стени създаващи пожарна опасност. 

/2/. В котелните помещения не се допуска: 

1. Използването на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други 

горими течности за, които не са предвидени технически 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 и газово гориво с 

ръчни факли. 

5. Употреба на неизправна автомивка и КИП. 

6. Употреба на горелки без автоматична защита. 

7. Оставяне на работещи котли без контрол. 

8. /нова - Решение 86/27.05.2008г./ Сушенето на горими предмети и 

материали върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите. 

9. /нова - Решение 86/27.05.2008г./ Складирането на материали и 

оборудване. 

Чл.44. /1/. Ползването на газови отоплителни и нагревателни уреди да 

става след монтаж от оторизирана за целта фирма. 

/2-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Не се разрешава използването на 

уреди работещи с газ пропан-бутан в помещения под кота нула на прилежащия 

терен. 

Чл.45. Не се допуска съхраняване на бутилки с газ пропан-бутан в 

помещения под кота нула на прилежащия терен. 

Чл.46. Не се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилка в бутилка. 

Чл.47. /1/. Проверките на вентилационните инсталации и изправността на 

огнезащитните им устройства, както и тяхното почистване се извършва в срокове 

осигуряващи тяхната пожарна безопасност. 

/2-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Технологичните съоръжения на 

бояджийски камери, шприц кабини, лакозаливни машини и др. подобни трябва да 

са блокирани с вентилацията на тези инсталации, т.е. при спиране на 

вентилацията спира и работата им. 

 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПОЖАРНАТА 

БЕЗОПАСНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ОБЕКТИ, ЗЪРНЕНИТЕ ХРАНИ И 

ФУРАЖИТЕ. 

Чл.48. Ръководствата на кооперациите, търговските дружества и други 

собственици и ползватели извършващи земеделска дейност са длъжни: 

1. Да изготвят планове с мероприятия за пожарната безопасност при 

подготовката и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата. 

2. Да определят със писмена заповед отговорниците по опазване на 

посевите, зърното и фуражите. 
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3. Да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и 

оборудване с противопожарни уреди и съоръжения на селскостопанските 

машини. 

4. Да назначат приемателни комисии от специалисти за приемане на 

селскостопанските машини, складовете за зърно, сушилните и фуражните 

площадки с участието на РСПБЗН. 

5. Да организират извършването на ежедневни прегледи на 

техническото и противопожарното състояние на машините и съоръженията. 

6. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички 

механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата с помощта на 

РСПБЗН. 

7. Да организират охраната и наблюдението на посевите, площадките 

складовете за зърно и селскостопанска техника, която остава на полето след 

работа и ги оборудва с необходимите противопожарни уреди и съоръжения. 

8. Блоковете се разпарцелират на участъци за еднодневна жътва, като 

се разжъват и изорават негорими ивици широки 8м. 

9. Да определят площадките за съхранението на фуражите и осигурят 

ограждането им, почистването, оборудването с противопожарни уреди и 

заключването на вратите в оградите. 

10.  Да осигурят мълниезащитата на складовете за груб фураж и зърно. 

11.  Да поставят край житните масиви предупредителни и забранителни 

знаци. 

12. Ежегодно до края на месец март да изготвят и представят в РСПБЗН 

схеми с разположението на житните масиви, пътищата за предвижване и 

водоизточниците. 

13.  При използване на селскостопанска техника по време на 

кампанията от други общини уведомяват органите за ПБ за извършване на 

съответната проверка. 

Чл.49. Забранява се паленето на житни, царевични и др.стърнища, 

слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева. 

Чл.50. Използването на открит огън и тютюнопушене се допуска на 

пожарообезопасени площадки на разстояние не по-малко от 50м. от посевите и 

складиран фураж. 

Чл.51. До началото на жътвата организациите стопанисващи пътищата и 

жп линиите са длъжни да почистят сервитутните ивици от тревна растителност. 

Чл.52. Преди започването на жътвата собствениците и стопаните на 

електропроводи над посевите със зърненожитни култури са длъжни да извършат 

проверки на техническото им състояние и провеса на проводниците. 

Чл.53. Частните стопани, ползвателите на земеделски земи и гражданите 

са длъжни: 

1. Да паркират превозните средства и да устройват биваци и лагери  за 

почивка само на определените за целта места. 

2. Да спазват указателните и предупредителните знаци и табели. 

3. Да използват и поддържат в техническа изправност собствените 

машини и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение 

на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти. 

4. Да не създават условия за възникване и разпространение на пожари 

при съхранение на фуражи в личните дворове. Съхранението на груб фураж в 
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личното стопанство се допуска в сгради от I, II и III степен на пожароустойчивост 

и в сгради от IV и V степен на разстояние 10м. от други сгради. 

5. Да опазват минерализованите ивици и другите противопожарни 

прегради, естествените и изкуствените водоизточници, пътищата и подстъпите 

към тях. 

6. Да изпълняват указанията на специализираните органи на РСПБЗН 

и да им указват съдействие при изпълнение на задачи свързани с пожарната 

безопасност. 

7. Да представят за проверка преди началото на жътвената кампания 

земеделската си техника пред органите за ПБ. 

8. Да не използват огнестрелно оръжие и сигнални ракети в райони на 

неожънати масиви и фуражни площадки. 

Чл.54. Кметовете и кметските наместници са длъжни: 

1. Да организират своевременно разгласяване и разясняване за 

спазване на противопожарните изисквания по време на жътвената кампания. 

2. Да изготвят план за действие при пожар и организират групи за 

гасенето му като организират своевременното им извозване до мястото на пожара 

и оборудването им с подръчни средства за гасене. Списъците с групите да се 

изготвят до края на м.април и изпращат в РСПБЗН. 

3. Да организират подстъпи и пътищата за противопожарни нужди до  

естествените и изкуствени водоизточници както и запълването и поддържането 

им в изправност. 

4. /нова - Решение 86/27.05.2008г./ Организират почистването на 

пътищата в населените места от клони и друга растителност възпрепятстваща 

нормалната проходимост на противопожарните автомобили. 

 

 

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ 

Чл.55. Ръководствата на Държавните лесничейства са длъжни: 

1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на 

горския фонд от пожари. 

2. През пожароопасния сезон да организират необходимия брой 

пожаронаблюдателни постове оборудване 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 създават оперативна група оборудвана с технически и 

транспортни средства и организация за нейното събиране и използване. 

Чл.56. /1/.  Не се допуска паленето на открит огън в горския фонд освен 

на определените и безопасни за целта места. 

/2-нова - Решение 86/27.05.2008г./. Забранено е паленето на сухи треви и 

площи в полските, горските местности и край сервитутните ивици. 

Чл.57. Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на 

електропроводи пресичащи горски фонд са длъжни да почистят трасетата на 

линиите и охранителните зони от суха трева. 

Чл.58. Кметовете и кметските наместници на населените места да 

сформират групи за гасене към кметствата и създадат организация за тяхното 

ползване. 
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Чл.59. За гасене на горски пожари със значителни размери търговските 

дружества, организациите и гражданите на територията на общината са длъжни да 

подпомагат органите на РСПБЗН с техника и хора. 

Чл.60. 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 спазване на противопожарните правила, а при нужда и 

да ги организират за гасене на горски пожари. 

 

 

IX. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА И ПРЕВАНТИВНА 

ДЕЙНОСТ 

Чл.61./1/. (промяна и доп. с Решение 86/27.05.2008г. Нарушителите на 

тази Наредба носят административно-наказателна отговорност по чл.22 ал.2 и ал.3 

от ЗМСМА, и се наказват с глоба от 20 до 500 лв., ако не подлежат на по-тежко 

наказание. 

/2/. (промяна с Решение 86/27.05.2008г.) За нарушение по чл.чл.3, 4, 7, 22, 

24, 25, 34, 35, 36, 42, 43, 48, 53 от настоящата Наредба могат да бъдат спрени от 

експлоатация съответни дейности, обекти или уреди. 

Чл.62.(с нов текст- Решение 86/27.05.2008г.) /1/. Актовете за установяване 

на административни нарушения се съставят от органите на Районна служба 

„ПБЗН” гр. Дряново. 

/2/. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Дряново 

или упълномощено от него лице от Общинска администрация. 

/3/. Специализираните органи за ПБЗН могат да дават задължителни 

писмени разпореждания на собственика на обекта или съответното длъжностно 

лице. 

/4/. В задължителните писмени разпореждания по ал.3 органите за ПБЗН 

посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят. 

Чл.63.(нов - Решение 86/27.05.2008г.) Установяването на нарушенията, 

съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните 

постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

Чл. 64. (с нов текст- Решение 86/27.05.2008г.) По прилагането на тази 

Наредба, Кметът на Община Дряново издава заповеди. 

 

 

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и 

отменя Наредба №6 за ПБ на община Дряново/приета с протокол № 35 на 

заседание на Общински съвет – Дряново на 30.05.1994г./ 

§ 2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на РСПБЗН – 

Дряново. 

§ 3. Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването и в СМО. 

Наредбата е приета с решение № 259 от Протокол № 34 на заседание на 

Общински съвет – Дряново проведено на 01.03.2002 година. 

&4. /нов - Решение 86/27.05.2008г./ изразът  „Пожарна и аварийна 

безопасност” (ПАБ) се заменя с израза „Пожарна безопасност” (ПБ) 
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изразът „Районна служба Пожарна и аварина безопасност” (РСПАБ” се 

заменя с израза „Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението” 

(РСПБЗН) 

 

 

 

Други използвани абревиатури (доб. с  Решение 86/27.05.2008г.:) 

ЗМСМА - Закона за местното самоуправление и местната администрация 

ЗУТ – Закон за устройство на територията 

ОЕСУТ – Общински експертен съвет по устройство на територията 

ПУЕУ - Правилника за устройство и експлоатация на електрическите 

уреди 


