ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ
7150 Две могили, бул. “България” № 84, тел. 0895 567 503, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg

НАРЕДБА
ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 17
ЗА
ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация с Решение №
421 по Протокол № 34/22.05.2009 г., изм. с Решение № 1025 по Протокол № 62/25.07.2011 г.
на Общински съвет – Две могили, изм. с Решение № ....../...........2019 г. на Общински съвет Две
могили

§ 1. Навсякъде в Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на
населението на територията на Община Две могили, област Русе думите „Районна
служба за пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” (РС ПБЗН).
§ 2. Навсякъде в Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на
населението на територията на Община Две могили, област Русе думите:
„специализираните контролни органи за „Държавен противопожарен контрол и
превантивна дейност” (ДПК ПД)” се заменят с „органите за пожарна безопасност и
защита на населението”.
§ 3. Чл. 5 се изменя така:
1. „Чл. 5. При възникване на пожар, авария или необходимост от извършване на
аварийно-спасителни дейности, гражданите подават сигнал на телефон
112.” и оказват съдействие при изпълнение на служебните задължения на
органите за пожарна безопасност и защита на населението.
§ 4. В чл. 6. се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Националната служба за пожарна безопасност и спасяване
на населението” се заменят с думите „Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението”.
§ 5. Чл. 7. се отменя.
§ 6. Чл. 8. се изменя така:
1. „Чл. 8. Държавните органи, юридическите лица и гражданите
(собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно
пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват изискванията на
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите.”
2. Алинеи от 2 до 7 се отменят.
§ 7. Чл. 9. се отменя.
§ 8. Чл. 10. се отменя.
§ 9. В чл. 11. се правят следните изменения:
1. Създава се нова алинея 2:
„Ал. 2. Забранява се паленето на сухи треви и отпадъци на територията на обектите
в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените
територии за възстановяване.”
§ 10. В чл. 15. се правят следните изменения: думите „следва да получат
разрешение от“ се заменят с „уведомяват“.
§ 11. Чл. 16. се отменя.

§ 12. Чл. 17. се отменя.
§ 13. Чл. 18. се отменя.
§ 14. Чл. 21. се изменя така:
1. „Чл. 22. Забранява се палене на открит огън за приготвяне на зимнина
(стерилизиране на храни) на открито.”
2. Алинея 1 се отменя.
3. Алинея 2 се отменя.
4. Алинея 3 се отменя.
5. Алинея 4 се отменя.
6. Алинея 5 се отменя.
7. Алинея 6 се отменя.
8. Алинея 7 се отменя.
9. Алинея 8 се отменя.
10. Алинея 9 се отменя.
§ 15. Чл. 22 се изменя така:
1. „Чл. 22. Забранява се палене на открит огън за изгаряне на отпадъци в частни
дворове.”
2. Алинея 1 се отменя.
3. Алинея 2 се отменя.
4. Алинея 3 се отменя.
§ 16. В чл. 42 думите: „Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за
извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от
пожари” се заменят с думите: „Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за
защита на горските територии от пожари”.
§ 17. В чл. 44, ал. 1, т. 1 думите: „Наредба № I-1053/2011 г." се заменят с думите:
„Наредба № 8121з-968/2014 г.".
§ 18. В чл. 46, ал. 1 думите: „Наредба № I-1053/2011 г." се заменят с думите:
„Наредба № 8121з-968/2014 г.".
§ 19. Чл. 47 се отменя.
§ 20. Чл. 50 се изменя така:
„Чл. 50. Нарушителите на тази наредба се наказват с глоба от 50 до 500 лева, съгласно
чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ако не
подлежат на по-тежко наказание.”
§ 21. Чл. 51 се изменя така:
„Чл. 51. Актовете за установяване на административни нарушения на тази наредба се
съставят от специализираните контролни органи, осъществяващи държавен

противопожарен контрол в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” – Две могили.”
§ 22. Чл. 52 се изменя така:
„Чл. 52. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Две могили или
от негов заместник, въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в
наредбата.”
§ 23. Заключителна разпоредба
1. Разпоредбите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17 за
пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на Община Две
могили, област Русе влизат в сила от 01.05.2019 г.
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 17 за пожарна безопасност
и спасяване на населението на територията на Община Две могили, област Русе е
приета на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1, във връзка с чл. 94 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, при спазване изискванията на чл.
75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове с Решение № ........ по Протокол №
…./……..2019 г. на Общински съвет – Две могили и е подпечатана с официалния печат
на Председателя на Общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Две могили:

____________ (Стефан Димитров Стефанов)

