МОТИВИ
съгласно изискванията на чл.28, ал. 1. от ЗНА, към предложения от мен проект на
Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на
територията на Община Сливен, прилагам мотивите си, отговарящи на изискванията
на чл. 28, ал. 2 от ЗНА
1. Причини, налагащи приемането на новата наредба:
Действащата Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на Община
Сливен е приета с Решение № 753 от 24.11.2005 г. на Общински съвет Сливен.
От приемането й до сега са настъпили съществени промени в нормативните
изисквания, касаещи спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при
проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите,
като са приети следните нови нормативни актове:





Наредба №Iз-1971/29.10.2009 г. на МВР и МРРБ за строително-техническите
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,
Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при извършване на дейности в земеделските земи,
Наредба №8/11.05.2014 г. на МВР и МЗХ за условията и реда за защита на
горските територии от пожари,
Наредба № 8121з-647от 01.10 2014г. на МВР и МИП за правилата и нормите за
пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Горецитираните наредби определят нови правила и норми за пожарна безопасност при
експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените
територии, както и при извършване на дейности в земеделските земи.
Тези подзаконови нормативни документи са израз на провежданата държавна политика
за осигуряване защитата живота и здравето на населението, опазването на околната
среда и имуществото при пожари и прилагането им е средство и начин за постигане на
желаното ниво на сигурност в обществото.
Влизането в действие на изискванията, въведени с горецитираните наредби налагат
необходимостта от приемане на нов местен подзаконов нормативен акт, чиито
разпоредби да бъдат в съответствие с действащото законодателство относно правилата
за пожарната безопасност.
Във връзка с горното, считам за целесъобразно да бъде отменена действащата Наредба
за пожарна безопасност на територията на Община Сливен и се приеме нова такава.
При структуриране на разпоредбите за административно-наказателната отговорност в
проекта на наредбата, и в частност при определяне размера на наказанията са отчетени
степента на обществена опасност, която произтича в резултат на нарушението.
Предвидена е възможност, в зависимост от мястото на извършването им,
установяването на административните нарушения и съставянето на АУАН да се
извършва от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината, както и
от органите на дьржавния противопожарен контрол при РС ПБЗН Сливен.

Предвид спецификата на материята и това, че контрола се осъществява и от Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен, представям тяхно
писмо, входирано в Общинска админситрация с вх. № 5700-667 от 21.11.2016 г.
2. Цели които се поставят:
Целите ми като вносител на този проект са свързани с привеждане в съответствие на
изискванията относно осигуряване на безопасност в случай на пожари на местно
равнище с тези, предвидени в подзаконовите нормативни актове, издадени от
компетентните държавни органи.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Прилагането на новата Наредба за пожарната безопасност на територията на Община
Сливен не е свързано с изразходване на допълнителни средства от бюджета на
общината.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Очакваните резултати след приемане на новата Наредба за пожарна безопасност и
защита на населението на територията на община Сливен са в следните направления:







да се ограничат предпоставките и сведат до минимум, условията за възникване
и разпространение на пожари в урбанизираните, земеделските, горските и
защитените територии;
осъществяване на превантивна и контролна дейност при прилагането на
Наредбата във връзка с осигуряването на пожарната безопасност;
регламентиране на някои незасегнати от подзаконовите нормативи проблеми,
свързани с пожарната безопасност.
своевременно и ефективно осъществяване на необходимите дейности при
възникване на пожари;
повишаване нивото на сигурност на територията община Сливен.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на тази Наредба е в съответствие с действащото национално законодателство
– Закон за Министерство на вътрешните работи, цитираните по-горе подзаконови
нормативни актове, които са съвместно разработени и издадени от Министерство на
вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и
Министерството на земеделието и храните и са в съответствие с европейските
стандарти и решения на Европейската Комисия.
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