
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  - гр.МЕЗДРА 

 

Н А Р Е Д Б А    N:...... 

за пожарната безопасност на територията на Община Мездра 

 

Допълнение с Решение 300 от Протокол № 21/30.03.2017 г. 

 

Г  Л  А  В  А    I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при 

експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в 

нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти”, на територията на 

Община Мездра. 

Чл.2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на 

собственост. 

Чл.3. Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и 

гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно 

пребиваващите на обектите лица). 

Чл.4. 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.). 

 Чл.5. В случаите, когато правилата за пожарна безопасност на обектите са уредени в закон 

или подзаконов нормативен акт се прилагат разпоредбите на тези актове. 

 

Г  Л  А  В  А    II 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 

КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СГРАДНИЯ ФОНД 

 Чл.6. Фирмите и организациите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са 

длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и тяхното обозначаване и при 

неизправности незабавно да ги отстраняват, като в началото на есенно-зимния сезон ги зазимяват, 

а през зимата почистват редовно от сняг. 

 Чл.7. Извършването на ремонтни работи по водопроводните мрежи и водоеми за 

противопожарни нужди да започва след уведомяване на Районна служба за „Пожарна безопасност 

и защита на населението” - Мездра(РСПБЗН).  

 Чл.8. Всички фирми, организации и служби, които извършват ремонтни дейности, 

свързани с временно или постоянно затваряне или намаляване проходимостта на улиците, 

предварително да уведомяват за продължителността на тази си дейност РСПБЗН – Мездра. 

Чл.9.(1) Жителите на населените места на общината са длъжни системно да почистват 

личните си дворове, регулите пред и около сградите от горими отпадъци, опадала листна маса и 

тревна растителност. 
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(2) Изгарянето на отпадъци и паленето на огън за други нужди в населените места да се 

извършва на разстояние най-малко 6 метра от всякакви сгради, помощни постройки, горими 

материали и др. обекти и съоръжения и при отсъствие на вятър, като се осъществява непрекъснат 

контрол. Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, 

предмети и суха трева. След приключване на тази дейност огнищата да се изгасяват напълно. 

Чл.10. Забранява се: 

1. Паленето на огън при силен вятър. 

2. Паленето на огън на по-малко от 100 метра от гори и горски насаждения. 

3. Опожаряване на сухи тревни площи. 

4. Опушване на кошери за пчели без да е почистено около кошерите от суха тревна 

растителност. 

 5. Паленето на отпадъците в кофите и контейнерите за смет. 

 6. Паленето на отпадъци и ненужен амбалаж около магазини, ресторанти, фирми, 

павилиони, барове и други питейни и увеселителни заведения. 

 7. Палене и изгаряне на гуми, обгаряне изолацията на електрически кабели. 

 8. Складирането на материали от класове по реакция на огън В - F, обемист и груб фураж 

по улици, паркове, крайпътни пасища, зелени площи в рамките на населеното място и други места 

извън оградените дворове на обектите и личните дворове на гражданите, както и под електрически 

проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за леснозапалими и горими течности и газове и 

други подобни комуникации. 

 Чл.11. Разстоянието от открито складиран груб фураж до съседни сгради в личните 

дворове на гражданите да е най-малко 8 метра. Когато сградата е с негорим покрив и на фасадната 

й стена няма отвори, разстоянието до открития склад за груб фураж се намалява с 50%. 

 Чл.12. Откритото складиране на дърва за отопление, клони и изрезки от дървета се допуска 

на разстояние 6 метра от съседни сгради при условията на чл.11. 

 Чл.13. Огневи работи(електрозаваръчни; с горелки и други уреди, използващи горими 

газове и леснозапалими течности)  да се извършват само след като се вземат необходимите мерки 

за пожаробезопасна работа, съгласно „Наредба № Із – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обектите” (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).  

Чл.14. (1) Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с 

пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, видът и количеството на които се 

определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г., а 

обозначаването им се извършва в съответствие с „Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните 

изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа” (ДВ, бр. 3 от 2009 г.). 

(2) Противопожарните системи, съоръжения и уреди постоянно се поддържат в изправно 

работно състояние при спазване инструкциите на производителя. 

Чл.15. Съхраняване на леснозапалими и горими течности(ЛЗТ и ГТ) в сгради се допуска в 

следните количества: 

1. ЛЗТ до 100 литра и ГТ до 500 литра – в мазета и в стопански сгради и помещения към 

жилищни сгради; 
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2. ГТ до 3000 литра – в отделностоящи(на минимум 6 м. от съседни сгради) едноетажни 

сгради от първа и втора степен на огнеустойчивост, или в пристроени помещения към жилищни 

сгради от същите степени на огнеустойчивост и със самостоятелен директен изход навън. 

Чл.16. В сградите и помещенията не се допуска: 

1. съхраняване на леснозапалими и горими течности(ЛЗТ и ГТ) в съдове, предизвикващи 

статично електричество и в такива, които не са електропроводими. 

2. разполагане и съхраняване на суровини, готова продукция и др.материали по начин, 

възпрепятствуващ достъпа до евакуационните пътища и изходи, пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожари, пожарни кранове, стълби за пожарогасителни и спасителни 

дейности, устройства за алармиране или оповестяване, устройства за ръчно задействане на 

пожароизвестителни и/или пожарогасителни системи. 

3. съхраняване на горива за отопление, леснозапалими и горими течности в общи 

помещения в сгради етажна собственост - стълбища, коридори, тавани. 

4. изливането на леснозапалими и горими течности в канализацията. 

5. изхвърлянето на угарки от цигари в съдове от клас по реакция на огън В-F. 

Чл.17. Не се допуска паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в 

складови и производствени помещения. 

Чл.18. В жилищни сгради етажна собственост, управителят организира изпълнението на 

противопожарните мероприятия в общите части на сградата. 

 

Г  Л  А  В  А   III 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

 Чл.19. Техническото състояние на електрическите мрежи и електро-оборудването трябва да 

осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства „Наредба N:3 за устройството 

на електрическите уредби и електропроводните линии”(ДВ, бр.90 и 91 от 2004г.) 

 Чл.20. След приключване на работното време електрическите инсталации – силова и 

осветителна(без денонощните консуматори) в обекта се изключват. 

 Чл.21. Полагането на кабели и проводници по земята да става по начин, осигуряващ 

предпазването им от механични повреди при движение на хора и разполагане на оборудване. 

 Чл.22. Монтирането на електрически кабели и проводници, полагани въздушно за 

захранване на съседни сгради и съоръжения да става само по въжета или обтежки от клас по 

реакция на огън най-малко А2. 

Г  Л  А  В  А   IV 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ 

Чл.23. Отоплителните съоръжения на сградите и помещенията се устройват и експлоатират 

при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното 

производство, монтаж и ползуване. 

 Чл.24. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на 

отоплителните уреди и съоръжения и тези, които ги използуват, са отговорни за тяхната 

пожаробезопасна експлоатация. 
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 Чл.25.(1) Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на 

огън най-малко А2, с огнеустойчивост I 120, при спазване на изискванията на БДС EN 13501-2. 

Фугите се запълват по цялата дължина на комина с негорим материал с дебелина най-малко 20мм. 

 (2) Прегледа и почистването на комините и печките от сажди се извършва в началото на 

отоплителния сезон и при необходимост, при вземане на мерки за пожарна безопасност. 

 (3) (доп. Р 300 от Протокол №21/30.03.2017 г.) Извършеното почистване на комините на 

многофамилните жилищни сгради се удостоверява с протокол. 

 Чл.26. При използуване на локално отопление чрез печки на течно и твърдо гориво (и тип 

камина) да се спазва следното: 

 1. Преминаването на димоотводните тръби (кюнци) през стени от строителни продукти с 

класове по реакция на огън В - F да става през тръба с клас по реакция на огън най-малко А2, с 

диаметър най-малко 0,2 м., като свободното пространство между тръбата и кюнците се уплътни с 

продукт с клас по реакция на огън най-малко А2. Тръбата се разполага в средата на екран с 

размери 0,6х0,6 м., изпълнен от продукт с клас по реакция на огън най-малко А2, като последния 

се монтира в стената. В мястото на монтиране на екрана се отстраняват всякакви конструкции и 

облицовки с класове по реакция на огън В - F. 

 2. След преминаването през стената кюнците трябва да отстоят най-малко на 0,3 м. от нея и 

да излизат над покрива най-малко на 0,5 м. 

 Чл.27. Печките на твърдо гориво (и тип камина) се монтират на основа с клас по реакция на 

огън най-малко А2. Допуска се монтажа им върху основи с класове по реакция на огън В - F при 

поставянето на поставка с клас по реакция на огън най-малко А2, излизаща пред печката на 0,2 м. 

и отстрани на 0,1 м. Под поставката се осигурява най-малко 3 см. въздушна междина. Поставката 

трябва да има ограждащ борд с височина най-малко 3см. 

 Чл.28. Отопление с инфрачервени лампи и други подобни се разрешава, ако са използувани 

допълнителни мерки за пожарообезопасяване (защитни глобуси, предпазни мрежи с отвори до 3 

мм. и др.) 

 Чл.29. При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска: 

 1. Използуването на вентилационните канали и сметоводни шахти в сградите като 

димоотводи(комини). 

 2. Използуването на димоотводните канали като вентилационни. 

 3. Включване на димоотводни тръби (кюнци) в комините вертикално през подовите 

конструкции и транзитно през съседни помещения. 

 4. Оставянето на неизчистени от сгурията печки на твърдо гориво (и тип камина) след 

приключване на работното време. 

 5. Зареждането на печки на твърдо гориво(и тип камина) вечерно време. 

 6. Изхвърлянето на неизгасена сгурия на определените за това места. 

7. Използуването на газови отоплителни уреди, работещи с газ пропан-бутан в помещения, 

чийто под е под нивото на прилежащия терен и без постоянна вентилация. 

Г  Л  А  В  А     V 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ 

Чл.30.(1) След обявяване на пожароопасния сезон в горите от Министъра на земеделието и 

храните на Република България, кметовете по населени места в Общината са длъжни да:  
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1. Организират гасачески групи, като за целта изготвят списъци (съдържащи численост на 

гасаческата група, състояща се от най-малко осем човека на възраст от осемнадесет до 

шестдесет годишни мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в 

населеното място). 

2. Връчат срещу подпис на всеки член на групите за гасене от местното население известие 

за неговото участие; 

3. Оповестят местното население за възникнал пожар в землището на кметството; 

4. Организират транспортирането на групите за гасене и доброволците от местното 

население до мястото на пожара; 

5. Предоставят помещение и налични средства за връзка на органите за ръководство на 

пожарогасенето; 

6. Осигурят храна, вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето. 

(2) Кметовете на населени места в Общината са длъжни да съдействуват на органите за 

ПБЗН, лесничействата, държавните дивечовъдни станции и Министерството на околната среда и 

водите по осъществяването на техните функции, определени с „НАРЕДБА № 30 от 31.07.2003 г. за 

условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на 

горите от пожари” и са длъжни да:  

1. изпълняват съгласувано с лесничействата и държавните дивечовъдни станции мерките за 

пожарна безопасност по границите на населените места и горските територии; 

2. информират местното население за задълженията и мерките по опазването на горите от 

пожари. 

Чл.31. Кметовете на населени места са длъжни да изпълняват задълженията си по 

„Оперативния план за противопожарните мероприятия в горските територии и в близост до тях”, 

както и по „Плана за действие при пожари”. 

 

Г  Л  А  В  А     VI 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ 

Чл.32. Кметовете на населени места са длъжни да организират и провеждат мероприятия 

за: 

1. навременното разгласяване, разясняване и спазване изискванията на „Наредба   № Iз-1053 

от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на 

дейности в земеделските земи” сред населението, както и за повишаване готовността му 

за предотвратяване и гасене на пожарите; 

2. организирането на групи, оборудването им с подръчни противопожарни уреди и 

своевременното им извозване до мястото за гасене на пожари в житни масиви и сухи 

треви;  ежегодно до края на м.май, списъците с групите се представят в РСПБЗН - 

Мездра; 

Чл.33.(1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, 

които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки, 

да: 
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1. Използуват открит огън или пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и 

складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на 

сламата. 

2. Използуват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни 

площадки. 

(2) Гражданите са длъжни: 

1. Да не спират моторни превозни средства и установяват лагери в и/или на разстояние най-

малко 5 м. до посевите след настъпване на восъчна зрялост.  

2. Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания. 

3. Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно 

разпорежданията на ръководителя на оперативните действия. 

Чл.34.(1) ЗАБРАНЯВА СЕ изгарянето на стърнища, слама, ожънат царевичак, суха трева 

по слоговете, крайпътни ивици и други земеделски площи. 

 (2) Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи са длъжни 

да не допускат в обработваните от тях площи възникването на пожари и запалвания и 

разпространението им в съседни земи, гори, съоръжения и обекти. 

 

Г  Л  А  В  А     VII 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.35. На нарушителите на тази наредба се налага имуществена санкция или глоба в 

размер от 20 до 200 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание по друг специален нормативен акт. 

Чл.36. Нарушенията на тази наредба се установяват с актове, съставяни от държавните 

служители от РСПБЗН-Мездра при Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Враца, упражняващи държавен противопожарен контрол, определени със заповед 

на началника на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца, 

със съдействието на служителите от „Местни дейности” и от дирекция „Специализирана 

администрация” при община Мездра”. 

 Чл.37. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните 

нарушения и наказания(ЗАНН). 

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на 

наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 

Чл.38. Въз основа на съответните актове за установяване на административни нарушения, 

кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателни постановления. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§1. По смисъла на тази наредба „обекти” са всички имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и 

самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §2. Наредбата се издава на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА. 

 §3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Мездра. 

§4. Наредбата влиза в сила три дни след датата на обнародването й на интернeт страницата 

на Община Мездра. 

§5. Отменя се Наредба за пожарната и аварийна безопасност на населените места, обектите 

и личната собственост на гражданите на територията на Община – Мездра, приета с решение 426 

от протокол 39 на Общинския съвет на Община Мездра на 26.10.2006 г. 

 

НАРЕДБАТА Е ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 95 от 24.04.2012 г., ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №8/ 

2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Мездра. 

 

 

                          Общински съвет 

        Председател: (п) 

 

         (…………………………….) 

 


