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Вх. № 142 

от 08.04.2019 г. 

 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ДВЕ МОГИЛИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на 

община Две могили, област Русе 

 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, определящ политиката 

за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от 

местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на 

правомощията си по чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, 

общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 

актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно 

значение. Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на 

територията на община Две могили, област Русе е приета на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администтрация с Решение № 421 по 

Протокол № 34 от 22.05.2009 г. С нея се уреждат отношения, права и задължения на 



държавни органи, юридически лица, предприятия, учреждения и граждани с цел 

осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Две могили. 

Съгласно § 6 от ПЗР на Наредба № 17, изменения и допълнения в нея се правят с 

решение на Общинския съвет. 

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение 

на Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на 

територията на община Две могили, област Русе: 

Наредба № 17 е приета с Решение № 421 по Протокол № 34 от 22.05.2009 г. на 

Общински съвет Две могили. От приемането й до настоящия момент е изменена само 

веднъж с Решение № 1025 по Протокол № 62 от 25.07.2011 г. на Общински съвет. От 

тогава до сега са извършени промени в нормативни актове от по-висока степен, което 

налага привеждане на нормите в съотвествие с тях. 

В деловодството на Община Две могили е постъпило и предложение за изменения 

в Наредба № 17 за пожарната безопасност и спасяване на населението на територията 

на Община Две могили, област Русе с вх. №  1395 от 14.03.2019 г. от гл. инспектор Р. 

Стойков – началник на РСПБЗН Две могили. 

 

Цели, които се поставят: 

Настоящият проект за изменение и допълнение на действащата Наредба № 17 има 

за цел съдържанието на същата да бъде приведено в съответствие с действащите 

нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на 

обществените отношения, касаещи пожарната безопасност и спасяване на населението.  

Не по-малка и основна цел, която се поставя е и привеждане в съответствие на 

изискванията, техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожари на местно равнище и ангажиране на административно-наказателна отговорност 

на виновните лица. 

 

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

Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на 

община Две могили, област Русе не изискват разходването на допълнителни финансови 

средства. 

 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива: С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква да се ограничи 

паленето на огън и се намали значително възникването и разпространение на пожари в 

урбанизираните, земеделските, горските и защитени територии; осъществяване на 

превантивна и контролна дейност с цел осигуряване на пожарна безопасност и 

санкциониране на виновните лица, предизвикали пожари. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предложените 

промени в Наредба № 17 за пожарна безопасност и спасяване на населението на 

територията на община Две могили, област Русе са в съответствие с чл. 15, ал. 1 и чл. 

18, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Наредба № 17 е подзаконов нормативен акт 

и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането 

на действащото българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени 

отношения. 

 

 



 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 във връзка с 

чл. 94 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 от Закона 

за нормативните актове и Докладна записка с вх. № ........ от .........04.2019 г., предлагам 

Общински съвет да приеме следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за пожарна 

безопасност и спасяване на населението на територията на община Две могили, област 

Русе. 

 

 
Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

пожарна безопасност и спасяване на населението на територията на община Две 

могили, област Русе (проект) 

 

 

 

 

 

 
 

Вносител: 

БОЖИДАР БОРИСОВ 

Кмет на Община Две могили 

 

 

Изготвил:       

Мариета Петрова – секретар 

 


