НАРЕДБА
ЗА ПРОТИВОПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА ШУМЕН
/Приета, Реш. № 65 от 30.04.96 г., на Общински съвет - Шумен/
/Отменена с Решение № 734 от 26.04.2018 г. на Общински съвет - Шумен/

Чл.1. Тази Наредба определя задълженията на гражданите, частните, общинските и
държавните търговски дружества, едноличните търговци, държавните органи и
обществени организации (наричани по-надолу "физически и юридически лица") за
осигуряване противопожарната безопасност в общината по въпроси от местно значение.

РАЗДЕЛ І
Чл.2. (1) По предложение на Районната служба за противопожарна охрана (РСПО)
кметовете на кметства определят участъци от пътната мрежа за противопожарни цели, по
които се осигурява достъпа на противопожарни автомобили до всички пожароопасни
обекти.
(2) Пътищата за противопажарни цели се обозначават по начин определен от общината.
Чл.3. (1) Физическите и юридическите лица определят пътищата за противопожарни цели
на територията на собствените си обекти. Когато не са изградени като пътна мрежа,
същите се обозначават по подходящ траен начин.
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да поддържат пътищата за
противопожарни цели на територията на собствените си обекти свободни без стеснения и
затрупвания с материали.
(3) Звено БКС е длъжно да поддържа проходими противопожарните пътища при сняг в
гр.Шумен.
Чл.4. (1) Забранява се спирането и паркирането на превозни средства по обозначените
противопожарни пътища.
(2) Не се допуска паркирането на превозни средства, нощуването покрай пътища в
участъците им, които минават покрай складиран фураж, покрай или през посевите от
настъпването на восъчна зрелост до прибирането на реколтата.

РАЗДЕЛ ІІ
Чл.5. Забранява се струпването на материали и паркирането на МПС в радиус от 2 метра
до пожарните хидранти.
Чл.6. Физическите и юридическите лица са длъжни:
1. Да опазват от повреждане пожарните хидранти, изградени по уличната мрежа и на
територията на обектите им.

2. Да почистват от сняг и лед пожарните хидранти на тротоарите пред сградите и на
територията на обектите им.
3. Да опазват поставените на сградите и оградите указателни табели за
местоположението на пожарните хидранти. При повреждането им са длъжни
незабавно да сигнализират в Община Шумен и РСПО.
Чл.7. (1) "В и К" ЕООД-Шумен се задължава да извършва цялостната поддръжка на
пожарните хидранти.
(2) Физическите и юридическите лица, повредили пожарни хидранти при ремонтни ,
експлоатационни и други дейности, са длъжни да ги отремонтират за своя сметка в
едноседмичен срок.

РАЗДЕЛ ІІІ
Чл.8. Физическите и юридическите лица са длъжни да поддържат постоянно запълване с
вода водоемите за противопожарни цели и да осигуряват безпрепядствено водовземане
през всяко време на денонощието.
Чл.9. Забранява се спирането на водата в противопожарните водопроводи, техните
клонове, участъци и самостоятелни пожарни хидранти и пожарни кранове, освен в
случаите предвидени в нормативните актове.
Чл.10. При наличие на бойпасни връзки за осигуряване на противопожарни водни
количества, физическите и юридическите лица са длъжни ежемесечно да ги проверяват
ефективно , съвместно с представители на "В и К" ЕООД - Шумен.
Чл.11. "В и К" ЕООД - Шумен се задължава да поддържа в изправност тръбопроводната
мрежа за подаване на вода от противопожарния запас на водоемите и всяко тримесечие да
извършва ефективни проби в присъствието на представител на РСПО.

РАЗДЕЛ ІV
Чл.12. Физическите и юридическите лица са длъжни да поддържат проектните параметри
в изградените гасителни инсталации. Отклонения се допускат само след писменно
съгласие на РСПО.
Чл.13. Изходите, определени съгласно плана за евакуация, трябва да могат да се отварят
отвътре по всяко време на денонощието, когато в сградите присъстват хора. При
изключване на ел.захранването на обектите, вратите на изходите трябва да се отключват
самостоятелно. При наличие на пожароизвестителни и гасителни инсталации, изходите
трябва да се отварят от инсталации при индициране на събитието "пожар".
Чл.14. Физическите и юридическите лица са длъжни да поддържат в постоянна
изправност, съгласно проектното решение, системите за евакуационно осветление.
Чл.15. Физическите и юридическите лица са длъжни да поддържат в пълна изправност и
готовност за сработване монтираните пожароизвестителни и гасителни инсталации.
Изключването на отделни линии, клонове и звена се допуска само след писмено
разрешение от РСПО.

Чл.16. За обектите подлежащи на приемане по Наредба № 6 се издава строително
разрешение от експертния съвет при Общината след представена експертна оценка в 7дневен срок от РСПО за проектната документация.
Чл.17. (1) До пускане в експлоатация на нов обект, собственикът трябва да изготви
оперативен план за пожарогасенето му. Планът се изготвя съгласно "Методиката за
изготвяне на оперативните планове на МВР" и се съгласува с РСПО.
(2) За въведените в експлоатация обекти преди приемането на настоящата Наредба ,
срокът за представяне на определения план и шест месеца ( по списък предложен от
РСПО и утвърден от кмета на общината).
Чл.18. Физическите и юридическите лица са длъжна да подържат в постоянна изправност
елементите от системата за отдимяване и незадимяване на пътищата за евакуация,
съгласно проектните решения.
Чл.19. "В и К" ЕООД - Шумен се задължава да поддържа предписаните водни напори е
дебити към пожароопасните обекти (с изключение при аварийни случаи). При отклонение,
собственикът на обекта уведомява РСПО за възможностите да се подадат необходимите
водни количества. Когато водни количества са недостатъчни , "В и К" ЕООД взема
необходимите мерки за осигуряването им за своя сметка.

РАЗДЕЛ V
Чл.20. Физическите и юридическите лица са длъжна да преливат леснозапалими и горими
течности само на постоянно определените и пожаробезопасните места. При екстрени
ситуации и липса на такова място, преливането се разрешава след искане с посочени
конкретни мерки за пожарообезопасяване и писмено разрешение от РСПО.
Чл.21. Физическите и юридическите лица са длъжна да се обаждат на телефон 160 само в
случай на пожар. При подаване на фалшив сигнал за пожар, виновните лица заплащат
направените разходи на РСПО.

РАЗДЕЛ VІ
Чл.22. (1) Контролът по изпълнение на Наредбата се осъществява от РСПО - Шумен.
(2) За констатираните нарушения се съставят актове от контролните органи на РСПО, въз
основа на които се издават наказателни постановления от кмета на общината.
Чл.23. (1) На нарушителите на наредбата се налагат наказания съгласно чл.22 (2) от
ЗМСМА - глоба в размер от 1 до 50 лв.
(2) За нарушения по чл.20 от Наредбата минималния размер на глобата е 10 лв.
Чл.24. За нарушения, извършени при осъществяване дейността на фирми и организации,
отговарят работниците и служителите, които са наредели или допуснали да бъдат
извършени нарушенията.

Чл.25. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления става по реда , определен от Закона за административните
нарушения и наказания.
(2) При констатиране на престъпления актовете се изпращат на Районната прокуратура.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата влиза в сила 3 дни след датата на обнародване във в-к "Шуменска заря".
§2. Настоящата наредба е приета от Общинския съвет - Шумен на основание чл.22, ал.1 от
ЗМСМА с Решение № 65 по Протокол № 9 от 30.04.1996 г.
§3. Всички нерешени въпроси в настоящата Наредба се уреждат, съгласно действащото
законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: к.ф.н. Валентин Захариев

