
Предложение на постоянната комисия „Правна и опазване на 
обществения ред“  към Общински съвет Шумен за промяна в Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на 

община Шумен 
ПРИЕМА нова ал.(4) Употребата на пиротехнически изделия през 

времето от 14.00ч до 16.00ч и от 22.00ч, вечерта до 06.00ч сутринта, с 
изключение на Нова година. 

ПРИЕМА нова ал.5. Кметът на Община Шумен или оправомощено 
от него лице издават разрешение на лица, притежаващи съответното 
разрешение за употреба на пиротехнически изделия по време на 
провеждане на конкретно мероприятие, след представяне на изискуемите 
се по ЗЗБУТ документи. 

Ал.4 става ал.6. 
Досегашната ал.5 се отменя. 
 
 

МОТИВИ 

към предложението за изменение на Наредба № 1 за поддържане и 
опазване на обществения ред на територията на община Шумен 

 

1. Първо, разпоредбата в този си вид влиза в противоречие с 
разпоредби от нормативни актове от по-висок ранг. Налице е специален 
ред за разрешаване ползването на вещества, суровини и материали, които 
притежават свойства, създаващи риск за здравето, по см. на чл.13 и сл. от 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. Наред с това, 
налице е регламентация на забрани в специалния закон в тази материя - 
разпоредбата на чл.60 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните 
вещества и пиротехническите изделия. Конкретно, в чл.60, ал.1, т.6 има 
законова забрана за ползване на пиротехнически изделия в превозни 
средства, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни 
заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и 
употребата на пиротехнически издалия в закрити помещения, с 
изключение фойерверки от категория 1. 

Очевидно в законовата уредба няма пълна забрана за ползване на 
пиротехнически изделия от граждани. Наред с това, законодателят е 
предвидил изрични правомощия за ползването на пиротехнически изделия 
от лица, получили разрешение за придобиване и/или съхранение на 
взривни вещества и пиротехнически издалия. Например в разпоредбата на 
чл.60, ал.3 изрично е казано, че забраната по чл.60, ал.1, т.6 от ЗОБВВПИ 
не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и 
правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при 
употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, 



културни мероприятия и заснемането на филмови продукции, след 
уведомяване на съответното РУ на МВР по мястото на употребата им. 

Досегашната правна уредба в Община Шумен за лица притежаващи 
необходимата квалификация и правоспособност за употреба на 
пиротехнически изделия, е на база въведен разрешителен режим, с 
представяне на заявление и приложен проект за пиротехнически ефекти и 
илюминации /заря/, по реда на чл.13а от ЗЗБУТ. 

2. Предложеното изменение цели привеждане разпоредбите на 
Наредба № 1 в съответствие с разпоредбите на законови нормативни 
актове, посочени по-горе.  

3. Не са необходими финансови средства за прилагането на новата 
уредба. 

4. Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати вследствие на 
предложеното изменение, са: забрана на ползването на пиротехнически 
изделия във времето от 14 до 16 ч. и от 22 до 6 ч., регламентиране на 
ползването им във времето, за което забраната не важи. 

5. Предлаганото изменение е в унисон с европейското и с 
българското законодателство, както и с нормативната уредба на други 
общини в РБ.  

 
 
 
 
 
 


