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  Вносител на проект на Наредба за отмяна на Hаредба № 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; 

 
 

 

Христо Божинов – Заместник-кмет на Община Куклен; 

 

 

 

                МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА 

 Наредба за отмяна на Hаредба № 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, са следните: 

 

І.Причини, които налагат приемането на наредбата. 

  Причините за изготвяне и приемане на проекта на наредба за отмяна е  необходимостта за 

привеждане на действащата наредба в съответствие с нормативните актове от по–висока 

степен и национално значение, с което се цели актуализиране на нормативната база на 

община Куклен, а това неминуемо ще бъде постигнато с отмяната на Hаредба № 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. 

   Видно към настоящия момент действащата Hаредба № 3 на Общински съвет при 

Община Куклен-Област Пловдив за противопожарна безопасност не е съобразена със 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за нормативните 

актове, Закон за Министерството на вътрешните работи, Наредба № 8121з-758 от 

22.10.2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна 

безопасност и защита на населението на Министерство на вътрешните работи, Наредба № 

8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по 

осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, 

системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху 

тях, Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, Наредба № 8121з-647 от 1 

октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите, Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на 

държавен противопожарен контрол, и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, тъй като никъде в 

тях не е превидена законова делегация за приемане на нормативен акт с местно значение, 
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уреждащ обществени отношения, свързани с пожарната безопасност на населението на 

територията на съответната община. 

   За правна точност следва да се отбележи, че съгласно чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от 

АПК нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон 

органи, а компетентността за това не може да се делегира. Недопустимо е с наредба на 

общински съвет да се уреждат обществени отношения, регламентирани с актове от по - 

висока степен и за регламентирането, на които не е налице законова делегация на 

общинския съвет. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден 

административен акт прави същия нищожен. 

 

Принцип на необходимост:  

   В действащите Наредба № 8121з-758 от 22.10.2014г. за осъществяване на превантивна 

дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерство на 

вътрешните работи, Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за 

осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или 

поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната 

безопасност, от търговци и контрола върху тях, Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 

г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в 

земеделските земи, Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 

2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол, и Наредба № Iз-

1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

бeзопасност при пожар, липсва необходимост от приемане на наредба от общинския съвет 

за регурация на местно ниво на тези обществени отношения, свързани с пожарната 

безопасност, тъй като са уредени с нормативни актове на национално ниво. Следва да се 

предприемат незабавно действия във връзка с отмяната на Наредба № 3, тъй като не е 

допустимо в правния мир да съществува подзаконов нормативен акт от местно значение, 

който противоречи на нормативни актове от по-висока степен и от национално значение - 

закони и наредби. 

     

Принцип на обоснованост:  

   Проектът на Наредба за отмяна на Наредба № 3 е съобразен с действащото 

законодателство, с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

 

Принцип на предвидимост и откритост:  

   Проектът за отмяна на Наредба № 3 е обсъден и съгласуван със заинтересованите страни 

на различни нива, като отделно проектът на наредбата с мотивите и частичната оценка на 

въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен и на Портала 

за обществени консултации чрез писмени становища, мнения и предложения от 

заинтересованите лица, които могат да направят на следния електронен адрес: 

kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър 

Стамболийски” № 43. 

 

Принципът на съгласуваност:  

   Проектът на наредбата е изготвен, като са взети в предвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация. 
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II.Цел на наредбата. 

   Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки 

общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 

актове от по-висока степен,  неуредени от тях обществени отношения с местно значение, 

включително да ги изменят, допълват и отменят при необходимост в рамките на Закона за 

нормативните актове и то в хипотезата, когато общинските съвети имат съответната 

компетентност и делегация за това, предвидено изрично в нормативен акт, а такава 

делегация в случая липсва, относно уреждане на обществени отношения от местно ниво в 

сектора пожарна безопасност. 

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 

   За прилагане на проекта за отмяна на Наредба № 3 няма да е необходимо разходването 

на допълнителни бюджетни средства. 

 

IV. Очаквани резултати. 

   Очаквани резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване с Конституцията на 

Република България, Закон за Министерството на вътрешните работи, Наредба № 8121з-

758 от 22.10.2014г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна 

безопасност и защита на населението на Министерство на вътрешните работи, Наредба № 

8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по 

осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, 

системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху 

тях, Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, Наредба № 8121з-647 от 1 

октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите, Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на 

държавен противопожарен контрол, и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

   Предлаганата Наредба за отмяна на Наредба № 3 е в съответствие с европейското 

законодателство, като е съобразена с чл. 3 и чл. 4 от Европейската харта за местното 

самоуправление. 

     

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ:  

  Чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 11, чл. 15, чл. 26, чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

чл. 76, ал. 3, и чл. 79 от Административно процесуален кодекс,  

 

 

ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: 

 С предлагания проект на Наредба за отмяната на Наредба № 3 на Общински съвет при 

Община Куклен-Област Пловдив за противопожарна безопасност,  се цели актуализиране 



на нормативната база на община Куклен, с което да се постигне съответствие с 

нормативните актове от по–висока степен от националното ни законодателство, 

  

                                                    ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

   

1. Приема Наредба за отмяна на Наредба № 3 на Общински съвет при Община                      

Куклен-Област Пловдив за противопожарна безопасност, както следва: 

§ 1. Създава се нов § 3 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст: 

 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. 

§ 2. Създава се нов § 4 в Преходни и Заключителни разпоредби със следния текст: 

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. 

 

 

Вносител: 
Христо Божинов /п / 

Заместник-кмет на Община Куклен 

 

Съгласувал: 

Мариана Ганева / п / 

Секретар на Община Куклен 

 

 

Изготвили: 

Мария Генова / п / 

старши юрисконсулт Община Куклен 

 

адв. Николай Чолаков  / п / 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


