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Из НАРЕДБА ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР, 

приета с Решение № 043 по протокол № 07 от 09.03 2012 г. на 

Общински съвет Алфатар. 

ГЛАВА ПЪРВА 

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". 

Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти на територията на 

Община Алфатар, независимо от вида на тяхната собственост. 

Чл. 3. Жителите и пребиваващите на територията на общината са длъжни да изпълняват 

изискванията на наредбата, да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да 

участват в предотвратяването им. 

Чл. 4. Разпорежданията на специализираните контролни органи на пожарна безопасност и 

защита на населението, издадени в границите на тяхната компетентност, са задължителни за 

длъжностните лица и гражданите. 

Чл. 5. Решенията и указанията на Общински съвет Алфатар, кмета на общината, кметовете 

на населени места и кметски наместници са задължителни за всички фирми, предприятия, 

обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи или упражняващи 

дейност на територията на Община Алфатар. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
 

Раздел I. 

Изисквания към свободната дворна площ на обектите 
 

Чл. 10. (1) Свободната дворна площ на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, 

суха растителност и други растителни остатъци. 

(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво да се 

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

по чл. 7, ал. 2, т. 2. 

Чл. 11. (1) Пътищата за противопожарни цели да се поддържат така, че да бъде осигурен 

безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците. 

(2) Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява 

преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН. 

Чл. 12. (1) Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите да се поддържа в 

изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта. 

(2) Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. да се 

подготвят за експлоатация при отрицателни температури. 

Чл. 13. По време на експлоатация не се разрешава: 

1. свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение 

на нормативно установените изисквания за пожарна безопасност; 

2. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, 

материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и 

подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите, предвидени за 

пожарогасене; 
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3. да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят 

преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски, обслужващи дейности на 

разстояние, по-малко от нормативно изискващото се, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

4. използването на открит огън на територията на обекти в които се съхраняват и използват 

взривоопасни вещества. 

……………………… 

Раздел ІV. 

Изисквания за осигуряване на пожарната безопасност в личните дворове на населените места 

в общината  
 

 Чл.27. (1) Складирането на груб фураж (сено, слама, царевичак и др. под.) може да става в 

стопанските постройки или на открито. 

 (2) Начините за съхраняване на груб фураж в личните дворове да се определя със заповед на 

кмета на населеното място, съгласувано с органите за ПБЗН. 

 Чл.28. (1) Откритото складиране на груб фураж (балиран и небалиран) в личните дворове да 

става на оформени купи по 3 бр. в група. Разстояния между купите в групата трябва да бъде не по-

малко от 2 м., а разстоянието между групите – не по-малко от 6 м. 

 (2) Около складирания груб фураж в личните дворове да се осигурява негорима ивица с 

широчина най-малко 2 м. чрез окосяване и изнасяне на сухата растителност или по друг подходящ 

начин. 

 (3) Забранява се складирането на груб фураж: 

 1. на разстояния, по-малки от 8 м от сгради с горими покриви, на 3 м. от оградите на 

съседния имот; 

 2. на тротоарната ивица или уличното платно; 

 3. под електрически проводници, телефонни кабели, както и над тръбопроводи за ЛЗТ и 

горими газове; 

 Чл.29. Стопанските постройки за складиране на груб фураж трябва да съответстват на 

следните изисквания: 

 1. да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се използват; 

 2. да са разположени най-малко на 8 м от жилищни сгради с горими покриви; 

 3. разстоянията между сградите не се нормират, ако по високата от съседните сгради е с 

негорим покрив и по-високата стена, граничеща със съседната сграда е с характеристика на 

брандмауер.  

 Чл.30. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните 

изисквания: 

 1. дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или 

на открито на разстояние 6 м от жилищни сгради с горим покрив, а ако стената на сградата е 

брандмауер разстоянието не се нормира; 

 2. въглищата да се съхраняват в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на 

камарата не трябва да превишава 1.5 м; 

 3. съхранението на леснозапалими и горими течности в жилищни сгради да става стриктно 

при спазване на изискванията на чл.545, ал.1 от Наредба Із-1971 СТПНОБП. 

 Чл.31. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина да става на открити 

места, които са специално пригодени за целта при спазване на следните разстояния от: 

 1. жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях – най-малко 6 м; 

 2. закрити и открити складове за горими материали– най-малко 8 м; 

 3. оградите на съседни имоти – най-малко 3 м. 

 (2) Мястото за палене на огън да се почисти от горими отпадъци в радиус най-малко 3 м. 

 (3) Забранява се използването на горими течности, гуми и синтетични отпадъци за 

разпалване на огъня и поддържане на горенето. 

 (4) Забранява се оставянето без надзор огъня за приготвяне на зимнина. 

 (5) Забранява се паленето на огън при наличие на силен вятър. 

 (6) След приключване на дейността, огънят да се изгаси като не се оставят тлеещи въглени, а 

пепелта и сгурията да се изхвърлят на пожарообезопасени места. 
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 Чл.32. (1) Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове и в 

пространствата между имотите при пролетното и есенно почистване да става на места, като се 

спазват следните минимални разстояния от:  

 1. жилищни сгради, летни кухни и навеси, закрити и открити складове за горими материали - 

8 м; 

 2. короните на дървета, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите – 4 м. 

 (2) Купчините, предназначени за изгаряне, да са широки не повече от 1,5 м и високи най-

много 1 м. 

 (3) Мястото за палене на огън предварително да се почисти от горими отпадъци в радиус 4 м. 

 (4) Забранява се използването на горими течности за разпалване и поддържане на огъня, 

както и изгаряне на гуми и други синтетични отпадъци, отделящи токсични вещества при горенето 

си. 

 (5) На местата за изгаряне да бъдат осигурени поне 20 л вода, а при възможност и маркуч 

свързан към чешма, за гасене при възникване на неконтролирано запалване извън огнището.  

 (6) Забранява се оставянето без наблюдение на горящи отпадъци. 

 (7) Забранява се паленето на огън при наличие на вятър. 

 (8) Забранява се паленето на огън на по-малко от 50 м от житни масиви след 

настъпване на восъчна зрялост до изораване на стърнището. 

 (9) Забранява се изгаряне на сухи растителни отпадъци, останали от почистването на 

сервитутните ивици покрай пътищата, както и от пасищата, мерите и др. под. площи. 

 

Чл. 37. В земеделските земи, горите и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се 

разрешава: 

1. паленето на стърнища и други растителни остатъци; 

2. използването на открити огнеизточници; 

3. използване на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и 

фуражни площадки; 

 

4. изхвърлянето на сухи растителни отпадъци. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.38. (1) На нарушителите на тази наредба, на основание чл.22, ал.4 от ЗМСМА се 

налагат административни наказания по реда на ЗАНН, като глобите са в размер: 

1. от 50 до 200 лв. за физически лица; 

2. от 100 до 500 лв. за еднолични търговци и юридически лица; 

3. от 300 до 500 лв., ако в следствие на нарушението е възникнал пожар по вина на 

лицата по т.1 и 2 или ако нарушението е повторно. 

(2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служители на 

РСПБЗН Силистра, както и от длъжностни лица от общината, определени със заповед на кмета на 

общината. 

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощен от него 

заместник. 

(4) Който попречи на лицата по  ал.2 да изпълнят задълженията си се наказва с глоба от 500 до 

1000лв. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§2. Настоящата наредба се издава на основание чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.21, 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ж ал.1 от 

Правилника за прилагане на закона за Министерство на вътрешните работи. 

§3. Контролът по спазването на наредбата се възлага на кмета на общината и кметовете на 

населени места. 


