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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Вътрешните правила за осигуряване на пожарната безопасност в ОБЩИНА 
ПОПОВО са разработени в изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № Із-2377 
от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 
С тези правила се определят общите изисквания за пожарна безопасност в административните 
сгради на Община - Попово, намиращи се в гр. Попово, ул. “Александър Стамболийски” № 1 и 
№ 2. 

Чл. 2. Изискванията за пожарна безопасност, предвидени във Вътрешните правила, са 

задължителни за всички служители, както и за лицата, временно пребиваващи на територията на 
ОБЩИНА ПОПОВО. 

Чл. 3 Цел на настоящите Вътрешни правила е установяването на подходящи мерки за 
пожарна безопасност на административната сграда, свеждащи вероятността от възникване на 
критична пожарна обстановка до минимум, с което да се гарантира живота и здравето на 
служителите, полагането от тях на безопасен труд и съхраняването на имуществото в сградата. 
 

Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ 
Чл. 4. Кметът на ОБЩИНА ПОПОВО със Заповед № З – 12 – 645/09.07.2012 г. е 

определил длъжностните лица: 
• Трифон Петров Трифонов – Заместник кмет 
• Николай Йорданов Иванов – Служител по сигурността на информацията 
• Александър Русев Стефанов – Началник отдел  „Човешки ресурси” 
• Пламен Петков Павлов – Старши специалист 
• Румен Райчев Друмев -  Старши специалист 
• Пламен Георгиев Пенчев – Старши експерт 

 които със своята компетентност да създават организация и осъществяват контрол за спазване на       
правилата и нормите за пожарната безопасност в ОБЩИНА ПОПОВО, както и да ръководят 
дейността на служителите при ликвидиране на пожари и да съдействат на органите за пожарна 
безопасност при осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност. Всички 
документи, както и всички мерки и действия предприети в изпълнение на настоящите 
Вътрешни правила се протоколират и поместват в специално създадено за тази цел досие. Досието 
се съхранява от длъжностното лице по ПБ - Николай Йорданов Иванов – Служител по сигурността 
на информацията 

Чл. 5 За създаване на организация за осигуряване на ПБ в общината длъжностното 
лице по ПБ - Николай Йорданов Иванов,  разработва следните документи: 

1. План за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за 
аварийно спиране на технологичното оборудване, топлоснабдяването, електрозахранването и 
др.; 

2. План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти 
и на строителни и монтажни работи, за които дейности не се изисква разрешение за строеж 
съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително 
в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица; 

3. План за евакуация на работещите и на пребиваващите в сградата на общинска 
администрация Попово,  при пожар или авария. 

4. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на 
отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на 
смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други 
устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за 
осигуряване на пожарната им безопасност. 

Чл. 6. Кметът на община Попово по предложение на длъжностните лица по пожарната 
безопасност издава заповеди за правилата и нормите за ПБ на обектите, с които се уреждат: 

1. Редът за извършване на огневи работи; 
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2. Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения; 
3. Забранените места за пушене и използване на открит огън; 
4. Редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на 

електрическото захранване след приключване на работното време; 
5. Редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на 

наредбата; 
6. Правилата за ПБ в сградата в извънработно време; 
7. Правилата за експлоатация и проверката на състоянието на техническите средства 

за първоначално пожарогасене, пожароизвестителната система, устройствата и съоръженията 
за осигуряване на евакуация и управление на дима; 

Чл. 7. Служителите са задължени да познават и да могат да работят с противопожарните 
уреди, съоръжения и средства за пожарогасене, с които е осигурен обекта. 

Всеки служител е длъжен: 
1. Да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние 

работното си място; 
2. Да знае задълженията си, произтичащи от плановете; 
3. Да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства и 

съоръженията за гасене на пожари; 
4. да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в сградата, 

както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, 
свързани с работното оборудване. 

Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на 
отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и 
съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация. 

 Лицата, на които е възложено да оперират с инсталациите за известяване и гасене на 
пожари, са длъжни да познават инструкциите за експлоатация и да могат да работят с 
инсталациите. 

 
Глава трета 

ИНСТРУКТАЖ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

Чл. 8. Установяват се следните видове инструктаж: 
1. Начален; 
2. На работното място; 
3. Периодичен; 
4. Извънреден.  

Чл. 9. Инструктажът се провежда от определени длъжностни лица; 
Чл. 10. Провежданите инструктажи да се документират в Книга за инструктаж. 
Чл. 11. Не се допускат до работа лица, на които не е проведен инструктаж. 
Чл. 12. (1) Начален инструктаж - целта на началния инструктаж е лицата, които постъпват 

на работа, да бъдат запознати с основните правила и изисквания по пожарна безопасност и охрана в 
помещенията на административната сграда. 

(2) Начален инструктаж се провежда със: 
1. новопостъпващи служители; 
2. работници и служители от други предприятия, които ще работят или пребивават 

на територията на административната сграда. 
(3) Началният инструктаж на служителите се провежда индивидуално или групово в деня 

на постъпване на работа. 
(4) Провелият начален инструктаж - Началник отдел  „Човешки ресурси”-   издава 

служебна бележка (по образец), която се съхранява в личното досие на служителя. 
Чл. 13. Инструктаж на работното място - инструктажът на работното място е практическо 

запознаване на служителя с конкретните изисквания за пожарна безопасност и се провежда на 
работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа, от прекия ръководител 

Чл. 14. Инструктажът на работното място приключва, след като инструктиращият се 
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убеди, че служителят познава правилата за пожарна безопасност за извършваната от него 
дейност. 

Чл. 15. Допуска се едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на 
работното място. 

Чл. 16. Периодичен инструктаж - периодичният инструктаж има за цел да поддържа 
знанията на работещите по пожарна безопасност и охрана. Той се провежда веднъж на 12 
месеца. Инструктажът се провежда индивидуално или групово от определените отговорници по 
дирекции и кметове на кметства. На отсъстващите служители периодичният инструктаж се 
провежда в деня на идването им на работа. 

Чл. 17. (1) Извънреден инструктаж - извънреден инструктаж се провежда: 
1. След всяка тежка авария, пожар или природно бедствие; 
2. При констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по пожарна 

безопасност и охрана; 
3. По нареждане на контролен орган. 

(2) Тематиката на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причината, 
която е наложила неговото провеждане. 

Чл. 18. Извънреден инструктаж се провежда с работещи, отсъствали от работа повече от 45 
дни, независимо от причините, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват 
преките си задължения. 

Чл. 19. Извънреден инструктаж се провежда и при промяна на работното място и 
организацията на работа. 
 

Глава четвърта  

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ СГРАДАТА 

Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 20. (1) С оглед гарантиране на пожарната безопасност на сградата в съответствие 
с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар се осигуряват: 

1. пожароизвестителни системи; 
2. евакуационно и аварийно осветление; 
3. врати, капаци, прозорци, клапи и уплътнения със съответните класове по реакция 

на огън и огнеустойчивост; 
4. димозащитни врати. 
(2) Сградата, помещенията и 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 № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Раздел II. 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СГРАДАТА, ПОМЕЩЕНИЯТА, 

СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМИТЕ ЗА 

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ И ПОЖАРОГАСЕНЕ 
Чл. 21. (1) Контролът на носимите и возимите пожарогасители се осъществява от 

длъжностно лице по ПБ, чрез извършване на периодични проверки при спазване на 
изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими 
пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване". 

(2) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на 
устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват в 
съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на 
изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002. 

(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на 
устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват от търговци, 
получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 
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ЗМВР. 
Чл. 22 (1) Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС се извършват в съответствие 

с инструкциите за експлоатация на производителя. 
(2) Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация 

на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни 
противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд 
маркуч и системи с плосък маркуч". 

(3) Системите за управление на дим и топлина се поддържат в съответствие с 
инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 
12101 "Системи за управление на дим и топлина". 

(4) Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС, на пожарните кранове и на 
системите за управление на дим и топлина се извършват от търговци, получили разрешение 
за осъществяване на тази дейност по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 ЗМВР. 

Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се 
поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите 
им. 

(2) Пожаротехническите средства се разполагат на леснодостъпни и с добра видимост 
места. 

(3) Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се 
обозначават със знаци съгласно 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.). 

(4) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за 
пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или 
оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС и ПГС, евакуационните пътища и 
изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават 
със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и 
сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 

Чл. 24. Евакуационното и аварийното осветление се поддържат в изправност през 
целия експлоатационен срок на обекта. 

Чл. 25. Пасивните и активните мерки за защита съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 
г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 
приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на сградата 
се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед 
спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за 
безопасност при пожар. 

Чл. 26. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на 
сградата (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от 
ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, 
въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им 
преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се 
намалява огнеустойчивостта им. 

Чл. 27. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени 
от строителни продукти с класове по реакция на огън В до F, се държат заключени, когато в 
тях не пребивават хора. 

Чл. 28. В сградата и помещенията не се разрешава: 
1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго 

функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, 
изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F; 

2. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с 
изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита); 

3. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, 
вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС и системите за 
управление на огън и дим; 
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4. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, 
въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с 
предназначението им; 

5. влагане на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и за 
технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически 
и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № 
Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за 
които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ. 

Чл. 29. По време на експлоатация не се разрешава: 
1. използване на сградата 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. 

Чл. 30. В сградата са поставени Схеми за евакуация с обозначение на стаите 
(помещенията), евакуационните изходи и средствата за пожарогасене и сигнализация с 
необходимия пояснителен текст. 

Раздел IІI. 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДДРЪЖКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ 

(ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ) 

Чл. 31. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които 
могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и 
проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., се отстраняват незабавно. 

Чл. 32. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги, с 
изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на 
работа, се изключва. 

Чл. 33. При експлоатацията на сградата, при извършването на текущи ремонти и при 
поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава: 

1. използването на нестандартни и подсилени предпазители в електрическите табла; 
2. съхраняването на материали или престоят на транспортни и други технически 

средства върху ревизионните шахти на тунели с електрически кабели, в помещенията на 
главните разпределителни табла, както и разполагането на горими материали на разстояние, 
по-малко от 1 m, от главни и разпределителни електрически табла; 

3. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите 
инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Із-
1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар; 

4. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на 
електрически съоръжения и изделия; 

Чл. 34. (1). Преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и 
съоръжения се проверяват и при необходимост се ремонтират за осигуряване на пожарната 
им безопасност. 

(2) Извършените мероприятия за осигуряване на ПБ на отоплителните уреди и 
съоръжения по ал. 1 - 3 се удостоверяват с протокол. 
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Глава пета 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ 

Чл. 35 Огневите работи се извършват на постоянни и временни места. 
Чл. 36 (1) Постоянните места за извършване на огневи работи се оборудват с 

пожаротехнически средства съгласно т. I.34 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 
Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар. 

(2) Временните места за извършване на огневи работи се оборудват с 
пожаротехнически средства съгласно т. I.35 от приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № 
Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар, а по преценка на ръководителя на огневите работи - и с допълнителни такива. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тези вътрешни правила: 
1. "Возим пожарогасител" е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и 

обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg. 
2. "Носим пожарогасител" е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и 

обслужван на ръка и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg. 
3. "Огневи работи" са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и 

рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и 
абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, 
смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.  

4. "Обекти" са всички недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и 
самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво 
покритие. 

5. "Пожарогасител" е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може 
да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара. 

6. "Работещ" е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за 
себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и 
практика. 

7. "Ръководители" са лица, които изпълняват функции, свързани с ръководство или 
управление, или които представляват държавни органи, организации, юридически лица или 
физически лица. 

8. "Постоянни места за извършване на огневи работи" са специално определени за 
тази цел помещения, части от помещения или открити площадки. 

9. "Временни места за извършване на огневи работи" са места, в които се извършват 
огневи работи извън определените постоянни места. 

10. "Изправно състояние" е състояние, при което уредите, средствата, съоръженията, 
инсталациите, системите и техните елементи отговарят на изискванията на техническата 
документация на производителя и са работоспособни. 

11. "Длъжностни лица по ПБ" са лицата, които създават организация и осъществяват 
контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ съгласно чл. 6.  

12. "Акредитирани лица" са лица, получили акредитация по реда на Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на 
изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на продукти и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Вътрешните правила за осигуряване на пожарната безопасност в ОБЩИНА 
ПОПОВО са разработени в изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредба № Із-2377 
от 15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 
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§ 2. Контролът по изпълнението на Вътрешните правила възлагам на Трифон Петров 
Трифонов – заместник кмет. 

§ 3. За неуредените въпроси в тези Вътрешни правила при осъществяване на различни 
производствени или други дейности да се прилагат изискванията на съответните 
нормативни актове за пожарна безопасност. 
    § 4. Настоящите Вътрешни правила се утвърдени със заповед № З-12-689/ 13.07.2012 г. на 
кмета на община попово и влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ПОЖАРНА   

БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНА ПОПОВО:   

 

Съгласувано: 

 

• Трифон Петров Трифонов – Заместник кмет  
 
• Александър Русев Стефанов – Началник отдел  „Човешки ресурси”  
 
• Пламен Петков Павлов – Старши специалист  
 
• Румен Райчев Друмев -  Старши специалист  
 
• Пламен Георгиев Пенчев – Старши експерт  
 

 

Изготвил:  

Служител по сигурността на информацията 
инж. Николай Йорданов Иванов  
/ПОДПИС/      
 


