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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

ОТНОСНО: отмяна на Наредбата за противопожарна безопасност в Община Шумен. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

  Наредбата за противопожарна безопасност в Община Шумен е приета с 
Решение № 65 от 30.04.1996г. от Общински съвет Шумен на основание чл.22, ал.1 от 
ЗМСМА изм. в ДВ бр.65/1995г. 

 Съгласно чл.3 от Наредба № 3/16.06.1997г. за пожарната безопасност на 
обектите в експлоатация „Ръководителите на министерствата и другите учреждения 
организират разработването и утвърждават отраслови и вътрешноведомствени 
правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната 
безопасност”. С отмяната на посочената Наредба на 07.12.2004г.(ДВ бр.107/2004г.) и 
приетите следващи такива наредби за пожарната безопасност на обектите в 
експлатация № I-209/22.11.2004 г, № Iз-2377/15.09.2011г и № 8121з-647/01.10/2014г, 
отпада изискването учрежденията да разработват собствени наредби за 
противопожарна безопасност. 

Организацията по спазването на правилата и нормите на пожарна безопасност в 
сградата на Община Шумен е регламентирана в следните вътрешни документи: 

1. Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност в сградата на 
общинска администрация; 

2. План за действие при пожар в сградата на общинска администрация; 
3. План за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и СМР в 

сградата на общинска администрация; 
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4. План за евакуация от сградата на общинска администрация; 
5. Отдадени заповеди в изпълнение на чл.9, ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 

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

 От горното изложение е видно, че сега действащата Наредбата за 
противопожарна безопасност в Община Шумен не съотвествува на нормативната 
уредба.  

 Предвид изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Отменя Наредба за противопожарна безопасност в Община Шумен приета с 
Решение № 65/30.04.1996г. на Общински съвет Шумен. 

  

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

    

Съгласували: 

инж. Диян Димитров 

Секретар на Община Шумен 

 

Катя Иванова 

Директор дирекция ГРИПО 

 

Йона Станчева 

Ст. юрисконсулт 

 

Предложил: 

 Д. Узунски 

Гл.експерт ОМП 


