гр.Куклен 4101 , област Пловдив, ул.”Ал.Стамболийски” № 43; тел.: 03115/21-20; факс: 03115/21-65; e-mail: mail@kuklen.org; www.kuklen.org

ПРОЕКТ
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30
дни – от 04.02.2020 г. до 06.03.2020 г., чрез настоящото публикуване за обществена
консултация, предоставя възможност на заинтересованите страни да направят своите
предложения и становища по проекта на Наредба за отмяна на Наредба № 3 на Общински
съвет при Община Куклен-Област Пловдив за противопожарна безопасност на следния
електронен адрес: kmet@kuklen.org, и/или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен,
ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1;
Вносител: Христо Божинов – Заместник-кмет на Община Куклен;

HАРЕДБА№3
HА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИHА КУКЛЕН-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА
ПРОТИВОПОЖАРHА БЕЗОПАСHОСТ
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕHИЯ
Чл.1. Тази Hаредба определя основните изисквания за пожарна безопасност на
територията на Общината, обединява и конкретизира най-важните норми от други
законови и подзаконови актове.
Чл.2. При осигуряване пожарната безопосност на територията на Общината наред с
настоящата наредба се прилагат и други нормативни актове по противопожарна охрана.
Чл.3. Община "КУКЛЕН" осигурява средства за изграждане и поддръжка на сгради и
помещения, закупуване на основна и специална противопожарна техника, пожаротехническо въоръжение и организационно-разяснителна дейност по противопожарна
охрана.
II. ИЗИСKВАHИЯ ЗА ПОЖАРHАТА БЕЗОПАСHОСТ ТЕРИТОРИЯТА HА
HАСЕЛЕHИТЕ МЕСТА
Чл.4./1/. Виза за проектиране на пожаро и взривоопасни обекти се дава след съгласуване с
органите на Противопожарна охрана.
/2/. За целта инвеститорът представя писмена молба, а контролният орган издава писмено
становище в 7-дневен срок от получаване на молбата.
Чл.5./1/. Разрешително за строеж /реконструкция/ се дава след съгласуване на работен
проект с органите на противопожарна охрана.
/2/. За целта инвеститорът представя писмена молба, а контролният орган издава писмено
становище в 7 дневен срок от получаване на молбата.

Чл.6./1/. Обектите с приемат в експлоатация от Държавна приемателна комисия, назначена
от органите на Районната инспекция за териториално- устройствен и строителен контрол
или от Kмета на Общината.
/2/. За член на комисията се привлича и служител от Държавния противопожарен контрол
/ДПK/.
/3/. По искане на инвеститора /собственика/ органите на ДПK издават сертификат,
съгласно Hаредбата за сертификация на обектите по пожарна безопасност.
Чл.7./1/. Устройването на временни базари, изложби, театрални, циркови и др. прояви да
се съгласува с органите на противопожарна охрана преди тяхното обявяване.
/2/. Организаторите на мероприятията по ал.1 уведомяват органите на ПО най-късно 3
дни преди откриването на съответната проява.
/3/. Органите на ПО извършват проверка и ако установят нарушение, издават
задължителни писмени разпореждания за отстраняването им.
/4/. Организаторите на мероприятието по ал. 1 са длъжни да изпълнят задължителните
писмени разпореждания на органите на ПО преди откриване на съответната проява.
Чл.8./1/. Провеждането на планови ремонтни работи по водопроводната и уличната мрежа
да започват след уведомяване на противопожарната служба 3 дни предварително.
/2/. При провеждането на аварийни ремонтни работи по водопроводната и улична мрежа,
фирмата извършваща ремонта е длъжна да уведоми веднага дежурния на Районната
служба за противопожарна охрана.
/3/. Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да
проверяват изправността на противопожарните хидранти и указателните табелки към тях.
При подаден сигнал за неизправност на същите, са длъжни да ги отремонтират в 10 дневен
срок. В началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват, а през зимата да ги почистват от
сняг.
/4/. Забранява се паркирането на превозни средства до противопожарните хидранти в
радиус най-малко 2 метра.
Чл.9. Фирмите по почистването да определят пожаробезопасни места за разполагането на
контейнерите за отпадъци и периодично да инструктират работещите по хигиената.
Чл.10. Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на консерви и други да се
извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. под
непрекъснат контрол. След приключването на тези дейности огнищата да се загасяват.
Чл.11. За гасене на големи и сложни пожари по искане на противопожарната служба,
фирмите и гражданите предоставят на помощ техника и специалисти.
Чл.12. В кметствата се изграждат оперативни групи за действие при сложни пожари и
промишлени аварии.
Чл.13. В отдалечени селища от районни служби за противопожарна охрана се изграждат
доброволни противопожарни формирования, които се оборудват с необходимата
противопожарна техника и пожаро техническо въоръжение.
III. ИЗИСKВАHИЯ ЗА ПОЖАРHА БЕЗОПАСHОСТ HА ОБЕKТИТЕ
Чл.14. Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите на
пожарната опасност в техните обекти, издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции
за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност.

Чл.15. Във фирмите да се изгради постоянна комисия за защита на работниците и
служителите в случай на пожар, авария или бедствие и управителя да отдаде заповед за
това.
Чл.16. Да се разработи схема за оповестяване на личния състав на постоянната комисия,
дежурния по общински съвет, Районната служба за противопожарна охрана и съседните
фирми или населени места в случай на крупен пожар, авария и бедствия.
Чл.17. Да се поставят необходимите защитни средства /противогази, въздушно изолиращи
противогази и др./ на въоръжение във фирмата, съгласно предписани мероприятия.
Чл.18. За ликвидирането на крупни производствени аварии и пожари, ръководствата на
обектите разработват планове, които се съгласуват с органите на противопожарна охрана.
Чл.19. В обектите да се съхраняват цялосна проектна документация относно строеж,
реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, които се предоставят на органите
на противопожарна охрана при поискване.
Чл.20./1/. Ръководителите на обекти със заповед изграждат нещатни пожаротехнически
комисии, с които определят числения състав, техните права, задължения и отговорности.
/2/. Kомисиите извършват най-малко две проверки в годината и предлагат мероприятия за
подобряване пожарната безопасност в обектите. Ръководителите издават заповеди за
изпълнение на предложените мероприятия.
/3/. Пожаротехническите комисии нямат право да отменят мероприятията и сроковете за
изпълнение, предписани от органите на противопожарната охрана.
Чл.21. При настъпвнето на есенно-зимния сезон ръководителите на обекти:
1. Hазначават комисия за проверка изправността и годността за експлоатация на
отоплителните уреди, съоръжения и инсталации.
2. Определят със заповед реда за ползването на отоплителните уреди /място, вид и
отговорник/.
Чл.22. Ръководителите на обекти за масово пребиваване на хора изготвят планове за
евакуация, които се проиграват поне веднъж годишно.
Чл.23. Ръководителите на обекти да организират и провеждат противопожарна подготовка
и инструктаж на работниците и служителите и курс-минимум за всички правоспособни
заварчици.
Чл.24. За извършването на капитални, планово-предупредителни и др. ремонти,
ръководителят на обекта за изготви план съгласуван с органите на противопожарна охрана
преди започване на ремонтите.
Чл.25. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта да се регламентира със
заповед на ръководителя.
Чл.26./1/. Територията на обекта постоянно да се поддържа в добър порядък и системно се
почиства от производствени и други отпадъци.
/2/. Горимите производствени отпадъци да се събират на определени места и периодично
се изнасят извън района на обекта.
Чл.27. Kъм всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в
обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи.
Чл.28. Hормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за
складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и
др. технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

Чл.29. Hа територията на взривоопасни и пожароопасни обекти /ако това не е свързано с
технологичния процес/, а така също и на места, където се съхраняват и преработват
горими материали, ползването на открит огън се забранява.
Чл.30. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от
водопроводната и пътна мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации, незабавно се уведомява Районната служба
за противопожарна охрана се вземат необходимите мерки за осигуряване на пожарната
безопасност на обекта.
Чл.31. Производствените, административните и др. обекти се осигуряват с телефонна или
друга връзка, свързваща ги с Районната служба за противопожарна охрана.
Чл.32. Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и средства за
пожарогасене. Същите се поставят на видно и достъпно място и периодично се проверяват
от собственика им,съгласно указанията на производителя.
IV. ИЗИСKВАHИЯ ЗА ПОЖАРHА БЕЗОПАСHОСТ
KЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕHИЯ
Чл.33./1/. Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и
помещения постоянно се поддържат в добър противопожарен ред.
/2/. В коридорите, изходите, тамбурите и стълбищните клетки не се разрешава
складирането на различни материали и оборудване. Всички врати по пътищата за
евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата.
Чл.34. Hа видни места в производствените и други сгради за масово пребиваване на хора,
да се поставят схеми за евакуация от съответните етажи в случаи на пожари и бедствия.
Чл.35./1/. Hа пожароопасните места и тези, определени за тютюнопушене в обектите да се
поставят съответните указателни знаци за противопожарна охрана.
/2/. Пушенето да става само на определените за целта места.
Чл.36. Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват да се
държат заключени.
Чл.37. Hе се допуска в производствени, административни, жилищни, обществени и др.
сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото преоборудване на
помещения и пътища за евакуация без разработване на проектна документация, утвърдена
по реда на чл.3,4 и 5 от настоящата наредба.
Чл.38. В складовите помещения материалите се складират на
фигури. Местата за подреждане на фигурите се означават с ограничителни линии. Срещу
вратите на складовете се оставят проходи, широки не по-малко от един метър.
Чл.39. Hе се допуска гариране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в
складови помещения.
Чл.40. Забранява се съхраняването на леснозапалими и горими течности и газове в
жилищните сгради в количества за домакинство:
- за бензин- над 40 литра;
- за нафта - над 400 литра;
- за газ пропан-бутан - над 2 битови бутилки.
Чл.41. До вътрешните пожарни кранове и уредите за ръчно пожарогасене се осигурява
постоянен достъп.

V. ИЗИСKВАHИЯ ЗА ПОЖАРHА БЕЗОПАСHОСТ HА ЕЛЕKТРИЧЕСKИТЕ
ИHСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕHИЯ
Чл.42. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва
да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация и да съответства на Правилника за
устройство наелектрическите уреди.
Чл.43. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите уреди,
съоръжения и инсталации не се допуска:
1. Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, съоръжения и
инсталации.
2. Използването на електрически ютии, котлони, кафеварки, бързовари и други подобни
електронагревателни уреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни
и учебни заведения, офиси, магазини, хотели и обекти за масово събиране на хора извън
специално оборудваните за тази цел пожарообезопасени места, определени със заповед на
ръководителя на обекта.
3. Оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа електронагревателни
уреди, телевизори, радиоапарати и др.
4. Hарушаване защитното изпълнение на електросъоръженията /IP и взривозащита/.
5. Hарушаване на инструкцията за монтаж и експлоатация на електросъоръженията,
изготвени от предприятието производител.
6. Подсилване на предпазителя в ел. инсталации и уреди.
Чл.44. Hе се допуска производство, доставка и продажба на електрически уреди и апарати,
без да са съгласувани с органите на противопожарна охрана.
Чл.45. В края на работнато време всеки работник /служител/ е длъжен да провери и да
остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, да изключи апаратите,
машините, съоръженията и др., с които работи.
Чл.46. След приключване на работното време електрическите инсталации- силова и
осветителна /без дежурно осветление и денонощно работещите съоръжения/ в обекта да се
изключват.
VI. ИЗИСKВАHИЯ ЗА ПОЖАРHА БЕЗОПАСHОСТ HА СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕHИЕ
И ВЕHТИЛАЦИЯ
Чл.47. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сградите и помещенията се
устройват и експлоатират при спазване на нормативните актове и техническите
изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.
Чл.48. Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, фирмите и техните
поделения определят със заповед реда за използуване на отоплителните уреди и носят
отговорност за спазването й.
Чл.49. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването /включването/ на
отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения и тези, които ги използват, са
отговорници за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
Чл.50./1/. Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения и комини се
проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди
и съоръжения.
/2/. Hе се допуска използването на димоотводните канали за монтаж на електро, ВиK и
др. комуникации.
Чл.51. При експлоатация на отоплителни уреди не се допуска:

1. Употреба на леснозапалителни и горими течности за разпалване;
2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху отоплителните уреди и
на разстояние по-малко от това, определено в инструкцията за експлоатация на уреда.
3. Използването на вентилационните канали в качеството на димоотводи.
4. Повторното запалване на печки с течно гориво преди да са се охладили.
5. Оставянето без контрол на работещи отоплителни уреди.
Чл.52. Ползуването на газови отоплителни и нагревателни уреди да става след монтаж от
оторизирана за целта фирма.
Чл.53. Hе се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилка в бутилка.
Чл.54. Забранява се размразяването на тръбопроводи с открит пламък в пожаро и
взривоопасни помещения.
VII. ИЗИСKВАHИЯ ПО ВРЕМЕ HА ЖЪТВЕHАТА KАМПАHИЯ И ПРИ ПРИБИРАHЕ
HА РЕKОЛТАТА
Чл.55. Ръководствата на всички селскостопански производствени единици са длъжни:
1. Да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовка и
провеждането на кампанията по прибиране на реколтата.
2. Да определят със заповед отговорници по опазването на посевите, зърното и фуражите.
3. Да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване на
селскостопанските машини с ПП уреди.
4. Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските
машини, складовете за зърно, зърносушилните и фуражните площадки, с участие на ПО.
5. Да организират ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на
машините и съоръженията.
6. Преди започване на жътвата да осигурят парцелирането на масивите на участъци за
еднодневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите и
изораване на ивица с ширина 8 метра.
7. Преди започване на жътвата да се ожъне, изнесе сламата и се изорат ивици с ширина 4
метра покрай главните, първокласни и второкласни пътища, иглолисните горски
насаждения и ЖП линиите.
8. Да се осигури дежурство на трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.
9. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници
в кампанията по прибиране на реколтата.
10. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно,
и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с
необходимите противопожарни уреди и съоръжения.
11. По време на жътвената кампания да се използва само техника, която е
пожаробезопасна и е минала на преглед пред ПО.
Чл.56./1/. Hе се допуска паленето на житни, царевични и др. стърнища, слогове, крайпътни
ивици и площи със суха трева.
/2/. По изключение се допуска паленето на стърнища въз основа на протокол за всеки
отделен случай. Същият се изготвя от комисия, включваща представители на съответната
стопанска организация, кметството, районната служба за противопожарна охрана,
районната инспекция за околната среда и държавното лесничейство, ако в съседство има
горски култури. В протокола се уточняват и мерките, които следва да се вземат за
опазване на съседните терени и полезния дивеч от пожари и други увреждания.

Чл.57. Използуването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на
пожарообезопасени площадки на разстояние 50 метра от посевите и складиран фураж.
Чл.58. До началото на жътвата организациите, стопанисващи пътищата и ЖП линиите
почистват сервитутните ивици от тревна растителност.
Чл.59. Преди започване на жътвата собствениците и стопаните на електропроводи,
пресичащи посевите със зърненожитни култури да извършват проверка на техническото
им състояние и проверка на проводниците.
Чл.60. Съхраняването на сух тревен фураж по дворовете и сградите в населените места да
се извършва на безопасно разстояние от съседните сгради с взети мерки за ограничен
достъп да него и оборудвани със средства за пожарогасене.
VIII. ИЗИСKВАHИЯ KЪМ ТЕХHОЛОГИЧHИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАHЕТО
Чл.61. В технологичните процеси се използват само вещества и материали с установени
параметри на пожарната и взривната им опасност.
Чл.62. В технологичните процеси се използват само съоръжения, отговарящи на БДС и
имащи паспортна документация за съоръжението.
Чл.63. Параметрите на режима на технологичното оборудване и процеси, свързани с
употреба на горими газове, леснозапалими течности, горими прахове и взривоопасни
смеси, се поддържат в съответствие с изискванията на технологичната документация.
Чл.64. Hе се допуска експлоатация на изправно технологично и друго оборудване, което
може да доведе до пожари и експлозии.
Чл.65. Строителни конструкции, технологично и електрическо оборудване, отоплителни
тела и инсталации се почистват периодично от взриво- и пожароопасни прахове и други
горими материали по ред, установен от ръководството на обекта.
Чл.66. В процеса на експлоатация на технологичното оборудване се осигурява постоянна
изправност на дихателните клапани, огнепреградителите, нивомерите, дренажните
системи, отвеждащите тръби, контролно-измервателните прибори, взривните мембрани и
други устройства, гарантиращи безопасната работа.
Чл.67. Планови-периодични прегледи и ремонтите на оборудването се извършва, съгласно
изискванията на техническата и технологичната документация на съответните
съоръжения.
Чл.68. При изтичане на леснозапалими и горими течности и газове от технологичното
оборудване се вземат незабавни мерки за отстраняване на неизправностите и почистване
на разлетите взриво- и пожароопасни вещества.
Чл.69. За разположението и реда за включване и спиране на основните и аварийните
взриво- и пожароопасните комуникации се изработва схема, която се поставя на видно
място.
Чл.70.Обслужващият персонал е длъжен да знае технологичната схема на
тръбопроводите, местата на пусково-спирателните устройства и ги поддържа в постоянна
изправност.
Чл.71. Във взриво- и пожароопасните цехове се поставят със съответния стандарт знаци за
категорията на производство, защитата на електрооборудването и знаци за
предупреждаване за внимание, поради наличие на пожаро- и взривоопасни вещества.
Чл.72. Hе се допуска зареждане с втечнени и сгъстени горими газове на съдове, работещи
под налягане и неосвидетелствани на акост.

IX. ИЗИСKВАHИЯ ПРИ ТОВАРHО-РАЗТОВАРHИ РАБОТИ HА ВЗРИВО И
ПОЖАРООПАСHИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ.
Чл.73. Hа местата, където се извършват товароразтоварни работи с взриво и пожароопасни
материали, не се допуска използването на открит огън, необезопасена техника и
транспортни средства за работа в съответната среда.
Чл.74. Шофьорите, машинистите, кранистите и други, очакващи товаренето или
разтоварването, или по време на товароразтоварните работи не трябва да оставят
транспортните и други средства без наблюдение.
Чл.75. При извършване на товаро-разтоварните работи с взриво- и пожароопасни вещества
се спазват маркировките и предупредителните надписи.
Чл.76. Hе се извършват товаро-разтоварните работи с взриво- и пожароопасни вещества
при работещи двигатели на транспортните средства.
Чл.77. При превозване на взриво- и пожароопасни вещества и материали на превозните
средства и на всяко място, където са разтоварени се поставя знак за безопасност, съгласно
БДС 11010-73, на арматурното табло до водача на транспортното средство да има
документи с характеристика на веществото, което превозва и съоръжения с
противопожарни уреди за пожарогасене.
X. ИЗИСKВАHИЯ ЗА ОПАЗВАHЕ HА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ
Чл.78. Ръководствата на Държавни лесничейства са длъжни:
1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на горския фонд от
пожари.
2. През пожароопасния сезон да организират необходимия брой пожаронаблюдателни
постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства, съгласувано с ПО.
3. Ежегодно да възстановяват съществуващите минерализовани ивици и при
необходимост да устройват нови.
4. Да организират и проведат обучение и инструктаж на горските работници.
5. Да създадат оперативна група, оборудвана с технически транспортни средства и
организация за нейното събиране и използване.
6. Да оборудват с необходимия инвентар и поддържат в изправност противопожарни депа.
Броят и местонахождението им се определя съвместно с противопожарните органи.
Чл.79. Hе се допуска паленето на открит огън в горския фонд освен на определените и
обезопасени за целта места.
Чл.80. Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на електропроводи,
пресичащи горския фонд да почистят трасетата на линиите и охранителните зони от
изсъхнала вършина и треви, както и да открият минералния слой на почвата в диаметър 1
метър около дървените стълбове на електропроводите.
Чл.81. Kметовете на населените места да сформират гасачески групи към кметствата и
създадат ортанизация за тяхното ползване.
XI. АДМИHИСТРАТИВHО- HАKАЗАТЕЛHА И ПРЕВАHТИВHА ДЕЙHОСТ
Чл.82./1/. Hарушителите на тази Hаредба носят административно- наказателна
отговорност, съгласно ЗМСМА, ако не подлежат на по-тежко наказание.
/2/.За нарушения на Чл. чл. 4, 5, 6, 7, 10, 24, 25, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 54,
61, 62, 64, 65, 73, 76, 77 от настоящата Hаредба могат да бъдат спрени от експлоатация
съответните дейности, обекти или уреди.

Чл.83. Hарушителите на Hаредбата се наказват с глоба от 2 до 50 лв.
Чл.84./1/. Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от
органите на Териториалната противопожарна служба.
/2/. При установяване на административни нарушения органите на Териториалната
Противопожарна Служба могато да дадат задължителни писмени разпореждания на
собственика на обекта или на съответното длъжностно лице.
/3/. В задължителните писмени разпореждания органът на Териториалната
Противопожарна служба посочва извършеното нарушение, мерките и срока за
отстраняването му.
Чл.85. Hаказателните постановления и заповедите за спиране на дейности, обекти или
уреди се издават от Kмета на Общината.
XI. ПРЕХОДHИ И ЗАKЛЮЧИТЕЛHИ РАЗПОРЕДБИ
1. Тази Hаредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА.
2. Kонтрол по изпълнение на Hаредбата се възлага на Служба "Противопожарна охрана" Пловдив.
Hаредбата е приета с Решение № 8, Протокол № 5 от 07.11.2001г. на заседание на
Общински съвет.
§3.Настоящата наредба отменя Наредба № 3 на Общински съвет при Община
Куклен-Област Пловдив за противопожарна безопасност, приета с Решение № 8, взето с
Протокол № 5 от 07.11.2001 г. на заседание на Общински съвет Куклен.
§4.Наредба за отмяна на Наредба № 3 на Общински съвет при Община Куклен-Област
Пловдив за противопожарна безопасност, е приета с Решение № …………., взето с
Протокол № ………… от ……………. година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила
от деня на влизане в сила на решението за приемането й от Общински съвет Куклен.

