
мотиви

за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за пожарната и 
аварийната безопасност на територията на Община Крушари, публикувани на 
основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
Административно-процесуалният кодекс

Причини, които налагат приемането:

При проверка по реда на надзора за законност, ОП-Добрич е протестирала 
законосъобразността на Наредба №6, противоречаща на разпоредби на нормативни 
актове от по-висок ранг.

След запознаване с правните норми от нормативни актове от по-висок ранг, а 
именно Закона за МВР, Наредба № 8121 з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от министъра на 
вътрешните работи и министъра на инвестиционното проектиране, Наредба № 13-1971 
от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, Наредба № 8121 з-758 от 22.10.2014 г. за 
осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита 
на населението на Министерството на вътрешните работи, издадена от министъра на 
вътрешните работи, Наредба № 8121 з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на 
държавен противопожарен контрол, издадена от министъра на вътрешните работи, 
Наредба № 8121 з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при извършване на дейности в земеделските земи, издадена от министъра на 
вътрешните работи и министъра на земеделието и храните, Наредба № 8121 з-531 от 
9.09.2014 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, 
издадена от министъра на вътрешните работи, Наредба за реда за създаване и 
организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците 
от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. се установява противоречие със законови 
регламентации. Това налага отмяна на Наредбата съобразно протеста на прокуратурата 
и норми, действащи както към момента на приемането й, така и към настоящия момент 
и уреждащи материята.

Това налага отмяна на Наредбата, тъй като същата противоречи на нормативен 
акт от по-висок ранг.в ЗАНН точно и ясно е формулиран размерът на глобата, както и 
реда за нейното налагане.

Цели, които се поставят:
С отмяната на Наредба №6 отношенията по пожарната и аварийна безопасност 

на населението ще урегулират съобразно Закона за МВР и подзаконовите нормативни 
актове, уреждащи материята.

Целта на отмяната е именно прилагане на правилните и законосъобразни правни
норми.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на НИД на Наребда №6



За отмяната на Наредба №6 не са необходими допълнителни финансови и други 
средства, тъй като същите са свързани единствено и само с нейната отмяна.

Очаквани резултати от прилагането на НИД на Наредба №6. включително и 
финансови, ако има такива.

С отмяната на цитираната по-горе Наредба №6 ще се постигне правилно и 
законосъобразно прилагане на правни норми от по-висок ранг. По този начин ще се 
избегне изземване на законова компетентност от други власти за сметка на местната 
власт. Финансови резултати от отмяната на НИД на Наредба №6 не се очакват.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 

на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е 
разработен в съответствие с релевантните за всяка законова материя актове на 
Европейското право, съдържащи се в Закона за МВР и другите подзаконови актове, 
уреждащи тази материя..

Доколкото настоящият проект е с предмет на подзаконов нормативен акт, който 
подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 
самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно 
самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е 
публикуван на интернет страницата на Община Крушари, секция „Проекти на 
нормативни актове“.

На основание чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 
от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища 
по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на Интернет страницата на община 
Крушари.

ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за пожарната и аварийната 
безопасност на територията на Община Крушари

§ 1. Наредба № 6 за пожарната и аварийната безопасност на територията на Община 
Крушари се отменя.

§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА:


