НОРМАТИВНА УРЕДБА

Регламентираща дейността на обществения посредник
на община Батак, обл.Пазарджик
1.
2.
3.
4.

Конституция на РБългария.
Закон за местното самоуправление и местната администрация.
Закон за омбудсмана.
Правилник за статута, организацията и дейността на обществения
посредник на община Батак.
5. Процедурни правила за прилагане на Правилника за статута,
организацията и дейността на обществения посредник на община
Батак.
6. Етичен кодекс на обществения посредник на община Батак.
7. Правилник за организацията и дейността на ОбС – Батак.

Общи нормативни актове:
◄ Конституция на Република България;
◄ Европейска харта за местно самоуправление;
◄ Административнопроцесуален кодекс;
◄Закон за достъп до обществената информация;
◄Закон за достъп до класифицирана информация;
◄Закон за защита на личните дани;
◄Закон за гражданската регистрация;
◄Закон за защита от дискриминацията;
◄Закон за Закон за местното самоуправление и местната
администрация;
◄Закон за местните данъци и такси;
◄Закон за общинската собственост;
◄Закон за административно-териториалното устройство на
Република България;
◄Закон за местните избори;
◄Закон за общинските бюджети;
◄Закон за общинските бюджети;
◄Закон за общинския дълг;
◄ЗУТ;
◄ЗОП;
◄ЗЗКИ;
◄Други нормативни актове, регламентиращи дейността на Община
Батак;
Вътрешни нормативни актове
◄ Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на
чистотата и опазване на околната среда и защита на имуществото на
територията на Община Батак;

/издадена на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и приета с Решение №352
на ОбС-Батак от 16.01.2003 г. с протокол №40.
◄Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост;
/приета с Решение №160 от 25.02.2005 г., взето с Протокол №17/
◄Наредба за рекламната дейност и реда за поставяне на рекламни
информационни елементи на територията на Община Батак;
/ приета на основание чл.21 ал.1, т.13 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.57 от
ЗУТ/
◄Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала
на търговските дружества;
/приета на основание чл.2, ал.4 от Закона за общинската собственост и
чл.3 от Правилника за приложение на Закона за общинската
собственост с Решение №193/06.07.2001 г./
◄Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет;
/приета с Решение №145 на ОбС – Батак от 28.01.2005 г. , Пртокол №16/
◄Наредба за предоставяне на общински концессии;
/приета от ОбС-Батак
с Решение №145 от 28.01.2005 г. по
Протокол№7/16.02.2000 г./
◄Наредба за реда за разполагане на преместваеми съоръжения на
територията на Община Батак;
/приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.120 а и
чл.22 от ППЗТС и чл.75 от ЗМДТ, с Решение №128 по Протокол №18 от
14.11.2000 г./
◄Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Батак;
/приета на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, с
Решение №379/21.03.2003 г., взето с Протокол №42 на ОбС-Батак/
◄Наредба за управление на общинските пътища на територията на
Община Батак;
/приета с Решение №161/25.03.2005 год., взето с Протокол №18 на
основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА/

◄Наредба за определяне на размера на местните данъци на
територията на Община Батак /мандат 2007-2011 г./
/приета с Решение №36/20.02.2008 г., взето с Протокол №5 на
основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.1, ал.1 от ЗМТД/
Други актове регламентиращи дейността на общинска
администрация Батак.
◄ Общински план за развитие /2007-2013 г./;
◄ Устройствен правилник на общинска администрация;
◄ Вътрешни правила за организация на административното
обслужване в Община Батак;
◄ Инструкция за административното обслужване, деловодната дейност
и документооборота в Община Батак;
◄ Етичен кодекс на служителите в общинска администрация;
◄ Харта на клиента;
◄ Вътрешни правила за работната заплата в Община Батак;
◄ Статут на общински център за услуги и информация на гражданите;
◄ План за защита при бедствия в Община Батак;
◄ Програма за развитие на Община Батак през мандат 2007-2011 г.
◄ Програма за ограничаване на структурния дефицит на община Батак;
◄ Стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и
престъпленията на малолетните и непълнолетните в Община Батак 20072013 г.
◄Правилници и инструкции приемани от ОбС - Батак

