На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано
от 25.01.2018г., за предложения и становища по настоящия Проект на
изменение в Наредбата за пожарната безопасност и защитата на
населението на територията на община Кърджали.
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния
адрес на общината minicipality@kardjali.bg и в информационния център в
сградата на общинска администрация на адрес гр. Кърджали, бул.
„България” № 41
Поради допуснати технически грешки при приемане на Наредбата с
Решение №202 от Протокол №10 от 11.12.2013 г. и изменения приети с
Решение № 211 от Протокол № 10 от 16.11.2017 г., на основание чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да разгледа и обсъди следното
ПРОЕКТ:
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема измененията в Наредбата за пожарната безопасност и
защитата на населението на територията на община Кърджали , както
следва:
В Глава ІІ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
В чл. 15 ал.4 става ал.3
В Глава ІІІ, Раздел ІІІ: Изисквания към сградите и помещенията
В чл. 43
Било: (1) За пожарната безопасност на складовете за препарати за
растителна защита отговаря кмета на населено място, в чието кметство е
обособен склада.
Става: (2) За пожарната безопасност на складовете за препарати за
растителна защита отговаря кмета на населено място, в чието кметство е
обособен склада.
В чл.44 се правят следните изменения в номерациите:
- т. 7 става т.5;
- т. 8 става т.6;
- т. 9 става т.7;
- т.10 става т.8.
В Глава ІІІ, Раздел ІV:Изисквания при поддръжка на техническите
инсталации
В чл. 49 се правят следните изменения в номерациите:
- т. 5 става т. 4;
- т. 6 става т. 5;
- т. 7 става т. 6.
В Глава ІІІ, Раздел V: В личните дворове на гражданите
В чл. 61 се правят следните изменения в номерациите:
В алинея (2): Забележките се номерират от 1 до 5.

В Глава ІV, Раздел ІІІ: В земеделските земи
В чл. 81 алинея (1) става т. 1;
алинея (2) става т. 2.
В Глава V:ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Чл. 83 става чл. 84
В Глава V: АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Става
Глава
VІ:
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
В Глава VІ: АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
се правят следните промени в номерацията на членовете, както следва:
Чл. 81 става чл. 85;
Чл. 82 става чл. 86;
Чл. 83 става чл. 87.
КМЕТ НА ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ …………П……….
/ инж. ХАСАН АЗИС /

