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ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
Информация за Противопожарната охрана на територията на  община Кричим. 
Вносител:  Атанас Калчев – Кмет на община Кричим. 
Докладва: Атанас Калчев - Кмет на община Кричим. 
Становища: ПК по местно самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, 
финанси, европейски програми и проекти, местно развитие; ПК по устройство на 
територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, 
общинска собственост и комунална дейност и  ПК по социални дейности, образование, 
култура към ОбС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет при община Кричим приема 
Информация за Противопожарната охрана на територията на  община Кричим.  

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и като взе предвид 
фактическите и правни основания в  Предложение с вх. № РД-01-08-136/01.07.2019 год. 
от Кмета на община Кричим, положителните становища на постоянните комисии към 
ОбС – Кричим: ПКМСОРЗ, ПКБФЕППМР, ПКУТИБСЕПОСКД и ПКСДОК. 

Общ брой общински съветници: 13 
Брой присъствали на гласуването: 13 
ГЛАСУВАЛИ:  
„ЗА” – 13; 
„ПРОТИВ” –  няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

Протоколчик:  
/Кр. Манолова/ 

Председател на ОбС:……………. 
                       / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 
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Информация за Противопожарната охрана на територията на 
 община Кричим  

      Противопожарната охрана на територията на община Кричим е на едно от челните 
места в района и областта. До този момент няма нарушения, неизпълнени 
разпореждания и административни наказания, наложени от проверяващите органи- 
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) и 
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН).  
      Води се и се поддържа актуално противопожарно досие, съгласно „Наредба № 
8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите”, което съдържа: 
        1. Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на Пожарната безопасност на 
територията на обекта;  
        2. Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за 
аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, 
топлоснабдяването, електрозахранването и др; 
        3. Планове за осигуряване на Пожарната безопасност при извършване на текущи 
ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, 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; 
        4. Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при 
пожар или авария; 
        5. Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на 
отоплителните уреди и съоръжения, и други устройства, гарантиращи Пожарната 
безопасност преди настъпване на есенно-зимния период и периодично за осигуряване 
на пожарната им безопасност. 
      За спазването на изискванията за Пожарната безопасност се издават заповеди, с 
които се уреждат: 
         1. редът за извършване на огневи работи; 
         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 Пожарна безопасност на обекта в извънработно време; 
          7. редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното 
изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за 
поддържане и обслужване на Пожароизвестителна система, Пожарогасителна система
на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина; 
           8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на 
технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от 
експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали; 
           9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на 
остатъчните продукти от печките с твърдо гориво; 
         10. определянето на длъжностни лица, отговорни за поддържане на пожарната 
безопасност. 
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      Осигурени са всички необходими носими пожарогасители, като  персонала е 
запознат с принципа на действие и използване. На видно място са поставени 
евакуационни схеми и указателни табели за изходите при евентуален пожар. 
Определени са отговорници по кабинети, които след приключване на работния ден 
изключват електрическите уреди и го отразяват с специален дневник. 
      В началото на есенно-зимния и летния сезон, след получаване на указания от 
Областна администрация и РСПБЗН се изготвят заповеди, които се разгласяват на 
населението за сведение и изпълнение чрез местния кабелен оператор и сайта на 
общината на адрес: www.krichim.bg 
      На 19.08.2008 г. на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41 от Закона за защита 
при бедствия и РМС №392/20.06.2008 г., прието Решение № 72, взето с Протокол № 12 
от 19.08.2008г. на Общински съвет при община Кричим, с което се задължава Кмета на 
община Кричим да предприеме всички необходими действия по създаване на 
доброволно формирование. 
      На 22.10.2012 г. от Кметът на община Кричим подадено заявление до Директора на 
ГДПБЗН за вписване на създаденото формирование в регистъра на доброволните 
формирования. На 02.11.2012 г. община Кричим е официално регистрирана с 
доброволно формирование с пореден номер за страната: РВ 150-01. Първоначално в 
него членуват 10 (десет) доброволеца, а към настоящия момент числения му състав е 13 
(тринадесет) членен. Доброволците са преминали задължителните обучения и изпити. 
Закупени са специализирани облекла, екипировка и оборудване за тях. Задължително 
ежегодно се застраховат и преминават опреснителни курсове. На 31.05.2016 г. 
РДПБЗН-МВР Пловдив предостъпи безвъзмездно пожарен автомобил „Мерцедес” 608 
D на доброволно формирование „Кричим”. Автомобилът е високо проходим и снабден 
с всички необходими средства и уреди за пожарогасене. Същата година получихме и 
безвъзмездно дарение от Комисията за регулиране на съобщенията за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от 
подвижна радиослужба - PMR. В тази връзка и с  цел по-лесната и бърза комуникация, 
бяха закупени 3 (три) бр. носими и 2 (два) бр. стационарни радиостанции. 
      До момента формированието е взело участие в: 
         1. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи - 10 (десет) пъти;   
         2. операции, свързани със защитата- 5 (пет) пъти; 
         3. ограничаване и ликвидиране на пожари- 35 (тридесет и пет) пъти. 
      Има изготвен план за съвместно действие със силите на РСПБЗН- Стамболийски. 
      На 05.12.2016 г. доброволното формирование на община Кричим взе участие в 
републиканския конкурс за доброволец на годината и спечели второ място, а 
формированието беше отличено като най-дейно и наградено с грамота.  
      На 16.12.2017 година се проведе демонстрация по случай Деня на доброволеца – 5-
ти декември на Гребна база – Пловдив. Демонстрацията бе най-голямата по рода си в 
страната. Присъстваха представители на Националната Асоциация на Доброволците в 
Република България и ръководни кадри от НСПБЗН. Демонстрацията се извърши с цел 
промотиране на доброволческата дейност на територията на страната. 
     На 20.02.2018 г. с Договор за дарение № 6 от Федералната служба за защита на 
населението на Конфедерация Швейцария ни бяха предоставени униформени облекла, 
специални защитни колани и оборудвана помпа Тур 1. 

Изготвил: 
Костадин Костадинов, специалист „УОМП” 


