
 
 

О Б Щ И Н А    Б А Т А К,  О Б Л А С Т  П А З А Р Д Ж И К 
 

           
 
 
 
        До    
        Председателя  
        на Общински съвет 
        гр. Батак 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Уважаема госпожо Председател, 
 

  

          Приложено изпращаме Ви за разглеждане в заседание Предложение относно 
приемане на НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на 
територията на Община Батак.  
 
 Приложение: 
 

1. Предложение. 
2. Мотиви към Проекта на Наредба за пожарна безопасност и защита на 

населението на територията на Община Батак. 
3. Проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на 

територията на Община Батак. 
4. Проект на решение. 

 
 
 
 
 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК: 
  /Петър Крумов Паунов/ 
 
 



                     

До  
Председателя  
на Общински съвет 
гр. Батак 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 

Петър Крумов Паунов -  Кмет на Община Батак 
 

 Относно: приемане на НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на 
населението на територията на Община Батак.  

  
Уважаема госпожо Председател, 

 Уважаеми  госпожи и господа общински съветници, 
 

Проекта на НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на 
територията на Община Батак е разработен в рамките на изпълнение на проект 
“Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и 
оптимизация”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, 
Приоритетна ос I “Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на 
държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, с регистрационен 
номер 13-11-56 от 08.05.2014 г. с бенефициент община Батак, реализиран с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
            В изпълнение на гореописания проект бе направен функционален анализ на 
всички структури и дейности на общинската администрация чрез Единната методология 
за провеждане на функционален анализ на държавната администрация, в хода на който 
се установиха потребности от разработване и въвеждане на нова нормативна база и в 
частност предложената на Вашето внимание проект на НАРЕДБА за 
пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Батак. 

 
Една от дейностите по проект “Повишаване на ефективността на общинската 

администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация” бе извършване на оптимизация на 
дейностите на общинската администрация. 

 
Чрез тази дейност се реализираха предложените промени за оптимизиране на 

функциите с оглед по-добро разпределение на функциите между звената в 
администрацията и постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от 
дейността. 

 

О Б Щ И Н А  Б А Т А К 
гр. Батак - 4580,     пл. ”Освобождение” №5 

тел. 03553/22 60; факс: 03553/20 30 
e-mail: mncplt_batak@abv.bg 

 

 

 

 



 
 
В изпълнение на проекта бе направен анализ на действащите нормативни актове 

и се разработиха предложения за конкретни вътрешни нормативни актове, правила и 
процедури, които регламентират структурата, организацията и разпределението на 
функции в общината и общинските структури, с оглед оптимизиране на функциите. 

 
Основните направления за комуникация и услуги, които бяха анализирани, 

са следните:  

 „Администрация - Граждани” – изследвани бяха въведените решения, които 
позволяват на гражданите да получават качествени услуги от страна на общинската 
администрация.;  

 „Администрация - Бизнес” – тук анализът  бе концентриран в две основни 
сфери. От една страна, бяха разгледани услугите, които администрацията предоставя на 
фирмите – напр. издаването на лицензи и разрешителни, публични регистри на сделки с 
общинска собственост, концесии и др., а от друга страна – тези, които са свързани с 
отговорностите на икономическите субекти, като плащането на данъци и такси от тяхна 
страна, и т.н.;  

 „Администрация - Администрация” – анализът е в две направления: 
o Вътрешна комуникация в рамките на отделните звена на администрацията, 

обмен на документи и информация, вкл. с други административни органи на местно ниво 
(напр. ДНСК, Регионалния инспекторат по образование и т.н.); 

o Възможност за интегриране на наличните електронни системи с тези на 
държавната администрация, на база на концепцията за изграждането на електронно 
правителство (обмен на информация и документи с различни административни структури 
на публичната администрация); 

 Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност – анализът покрива 
както електронната архитектура на общината, така и бяха изследвани характеристиките 
на вътрешната структура за обмен на информационни масиви и документи, за да се 
избегне припокриването на дейности, които влизат в компетенциите на различните 
административни звена. 

 
Предложеният документ – проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на 

населението на територията на Община Батак е съставен след анализ на резултатите от 
извършения функционален анализ на всички структури и дейности на общинската 
администрация чрез Единната методология за провеждане на функционален анализ на 
държавната администрация и чрез сформираната работна група от експерти от страна на 
изпълнителите по проекта и от Възложителя.   

Чрез изготвения проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на 
населението на територията на Община Батак се уреждат отношения, права и 
задължения на държавни органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени 
организации и граждани с цел осигуряване на пожарната  безопасност на територията на 
община Батак. Тази наредба ще се прилага за строежите, обектите, населените места и 
извънселищните територии в границите на община Батак. Изискванията на тази  наредба 
ще са задължителни за собствениците, ръководителите, работниците и служителите във 
всички предприятия, фирми, учреждения и организации, които извършват  дейност на 
територията на общината и за всички   граждани, които живеят, пребивават временно или 
преминават през територията на община Батак. 

 



 
 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове „Преди 

внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган 
съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция 
заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-
малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.”  

 
С настоящото отправям Предложение за приемане на предложените промени в 

нормативната рамка, в изпълнение на проект “Повишаване на ефективността на 
общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”. 

 
С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 26, ал. 2 от 
Закона за нормативните актове 

 
 

ПРЕДЛАГАМ: 
 

Общинският съвет Батак да обсъди и приеме предложения проект на решение. 
 

 
 
 
 
ПЕТЪР ПАУНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК 



                     

До  
Председателя  
на Общински съвет 
гр. Батак 

МОТИВИ 
 

 Относно: ПРОЕКТ на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението 
на територията на Община Батак.  

  
Уважаема госпожо Председател, 

 Уважаеми  госпожи и господа общински съветници, 
 

Съгласно изискванията на чл. 28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, 
към предложения от мен проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на 
населението на територията на Община Батак, прилагам мотивите си – отговарящи на 
изискванията на чл.28, ал.1 от ЗНА.  

 

 
1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт: 
 
В хода на изпълнявания от община Батак проект “Повишаване на ефективността на 

общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, финансиран по Оперативна 
програма “Административен капацитет”, бе направен функционален анализ на всички структури 
и дейности на общинската администрация чрез Единната методология за провеждане на 
функционален анализ на държавната администрация. В изпълнение на проекта и съгласно 
направения анализ и във връзка с дадените препоръки се установиха потребности от 
разработване и въвеждане на нова нормативна база. Установено бе, че община Батак не 
разполага с актуална Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията 
на Община Батак. 
 

2. Цели, които се поставят: 
 

Чрез изготвения проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на 
населението на територията на Община Батак се уреждат отношения, права и задължения на 
държавни органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с 
цел осигуряване на пожарната  безопасност на територията на община Батак. Тази наредба ще се 
прилага за строежите, обектите, населените места и извънселищните територии в границите на 
община Батак. Изискванията на тази  наредба ще са задължителни за собствениците, 
ръководителите, работниците и служителите във всички предприятия, фирми, учреждения 
и организации, които извършват  дейност на територията на общината и за всички   граждани, които 
живеят, пребивават временно или преминават през територията на община Батак. 

 
 

О Б Щ И Н А  Б А Т А К 
гр. Батак - 4580,     пл. ”Освобождение” №5 

тел. 03553/22 60; факс: 03553/20 30 
e-mail: mncplt_batak@abv.bg 

 

 

 

 



 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
 

Проекта на НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на 
територията на Община Батак е разработен със средства от Европейския съюз, в 
рамките на изпълнение на проект “Повишаване на ефективността на общинската 
администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, финансиран по Оперативна 
програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I “Добро управление", 
подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна 
линия BG051PO002/13/1.1-07, с регистрационен номер 13-11-56 от 08.05.2014 г. с 
бенефициент община Батак, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.  

Предложения проект на наредба не изисква нови или други финансови средства. 
 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 
 

Подобряване на контрола, правата и задълженията на държавни органи, фирми, 
предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на 
пожарната  безопасност на територията на община Батак. 
 

5. Анализ на съответствие с правото на европейския съюз: 
 

Предлаганият проект на наредба е в съответствие с нормативните актове от по-висока 
степен и не противоречи на Европейското законодателство. 
 
 
 
 

   
 
КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК: 
ПЕТЪР КРУМОВ ПАУНОВ 
 
                                                                                         
 
Изготвил :  
  
        /Ивана Палангурска – нач. отдел ЕПОК/ 
 
 
                                                                                                           
 
 
 



О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Б А Т А К, О Б Л А С Т  П А З А Р Д Ж И К 
 

ПРОЕКТ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ ............................... 

Взето на заседанието му, проведено на ......................,  

с протокол № ............... 

 
 
ОТНОСНО:  Приемане на НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на 

населението на територията на Община Батак.  

 

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Предвид на 

горното, общински съвет Батак, като обсъди предложението на кмета на 

Община Батак, споделяйки мотивите на вносителя, на основание чл. 21, ал.1, т. 

23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за 

нормативните актове 

 
Р Е Ш И : 

 
 

1. Общински съвет – Батак приема НАРЕДБА за пожарна безопасност 

и защита на населението на територията на Община Батак. 

 

2. Възлага на Кмета на община Батак да извърши необходимата 

законова процедура по изпълнение на решението.  

 
                                        

 
 
 
Председател на ОБС – Батак 

                                                                Катерина Ангелова 
 
 


