На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински
съвет Бойчиновци публикува проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с общинската администрация, и мотивите към него.
На
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лица
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законоустановения 30-дневен срок от датата на публикуване, да направят
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Дата на публикуване:20.07.2018 г.
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Проект
ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация
(Приет с Решение № 10 , пр. № 3 от 08.12.2011 г, изм. и доп. с Решение № 14 , пр. № 3 от 17.12.2015 г,
изм. Решение №88 по Адм.д. №12/2018г. в сила от 02.03.2018г.,
изм. и доп. с Решение № 353 , пр. № 35 от 25.04.2018 г)

§ 1. Чл.6 ал.1 т.1, 2, 3, 5, 6.1, 6.2, 7, 8, 9, 15, 16, 19, 24 и 25
текста „от 7 общински съветници” отпада и се допълва текста „повече от половината
от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е поголям от останалата част от общия брой на общинските съветници”
§ 2. Чл.6 ал.1 т.4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 и 23
след текста „присъстващите съветници” се допълва текста „когато броят на гласувалите
"за" общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието
съветници”
§ 3. Чл.60.(1) Текста „общински съветници” отпада и се допълва текста „от общия брой на
съветниците. Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят
на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от
общия брой на съветниците”
§ 4. Чл.123. се изменя и добива следната редакция:
Дейността на Общинският съвет се подпомага и осигурява от самостоятелно звено
„Звено за подпомагане дейността на Общинския съвет” по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА.
§ 5. Чл.124. се изменя и добива следната редакция:
Чл.124.(1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно
звено ” Звено за подпомагане дейността на Общинския съвет”, което подпомага работата
на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и
административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на
председателя на общинския съвет.

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на
общинската администрация и заедно с длъжностното му разписание се утвърждава по реда
на чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА по предложение на председателя на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския съвет
при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на
заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.
§ 6. Чл.125. се изменя и добива следната редакция:
Чл.125.(1) Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики,
ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Извършва оценяването на
изпълнението на длъжността на служителите . Отпуските на служителите на звеното се
съгласуват от Председателя на Общинския съвет.
(2) Служителите в звеното се назначават и освобождават от Кмета на общината след
писмено предложение на председателя на общинския съвет. Кметът на общината не може да
назначава или да освобождава служители в звеното, за които не е направено писмено
предложение от председателя на общинския съвет.
§ 7. Чл.126.(1) и (2) се изменя и добива следната редакция:
Чл.126.(1) Звеното за подпомагане дейността на Общинския съвет:
1. Осъществява организационно и технически подготовката на материалите и
заседанията на общинския съвет във взаимовръзка с общинските звена;
2. Протоколира заседания, изготвя и предава по надлежния ред материалите за
заседанията и решенията на общински съвет;
3. Подпомага организационно и технически работата на постоянните и създавани
временни комисии към общински съвет и техните председатели, като подготвя и
протоколира заседания, изготвя и връчва по надлежния ред становищата им;
4. Поддържа актуални документите на общинския съвет – Решения, Наредби, Правилници,
Стратегии, Програми, Планове, Докладни записки, Протоколи, които се публикуват на
Интернет страницата на общината;
5. Поддържа система за контрол по изпълнение решенията на ОбС;
6. Поддържа актуална база данни за водените съдебни дела, свързани с актовете на
общински съвет;
7. Предоставя изискващите се материали от и за заседанията на общински съвет на
областния управител, кмета на общината, служители на ръководно ниво и на
прокуратурата;
8. Подава регулярно на определеното длъжностно лице актуална информация за
публикуване на официалния сайт на общината на внесени за обсъждане проекти и приетите
от общинския съвет актове;
9. Поддържа регистър на върнатите за ново обсъждане решения;
10. Съхранява надеждно документите на общински съвет и постоянните и други комисии;
11. При поискване предоставя на граждани възможността да четат на място копия от
актовете на общинския съвет;
12. Изпълнява и други функции, възложени му от председателя на Общинския съвет и
председателите на комисии.
(2) текста „секретаря на общината” се заменя с „ председателя на Общинския съвет”.
§ 8. Чл.127. (2) се отменя

МОТИВИ

Към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с
общинската администрация
1. Причини за приемане на Правилника за изменение и допълнение
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация. С този нормативен акт, колективният орган урежда правилата,
които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация,
в съответствие с действащото законодателство.
В Държавен вестник бр. 24/2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на
Закона за местното самоуправление и местната администрация. В изменението на чл. 29а, ал. 1
от Закона се казва: „В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно
звено, което подпомага работата на Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява
организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на
пряко подчинение на председателя на общинския съвет.” Съгласно ал. 5 на чл. 29а
„Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал.
3.“
В Държавен вестник бр. 47/2018г е обнародван Закон за изменение и допълнение на
Закона за местното самоуправление и местната администрация. Приетите изменения и
допълнения в чл. 27 от ЗМСМА регламентират мнозинството, с което се вземат решения.
Промяната в нормативната база налага съответните изменения и допълнения в действащия
Правилник.
2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.
Съществено условие за оптимална организация в работата на Общинския съвет, на
неговите Постоянни и създавани Временни комисии е добрата подготовка, организационнотехническото и административно обслужване на заседанията на Общински съвет и на
комисиите. Дейностите са ангажимент и отговорност на звено за подпомагане дейността на
Общинския съвет. Чрез служителите в звеното се осъществява в голяма степен и
взаимодействието на Общински съвет и неговите комисии с общинска администрация.
Съгласно до сега действащата нормативна уредба, звеното изпълняваше своите функции като
част от структурата на общата администрация в общината.
С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Бойчиновци, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие
с действащото в Република България законодателство. Ще се засилят ръководните и контролни
функции на Председателя на Общински съвет по отношение на административните и
организационно-технически дейности на звеното за подпомагане дейността на Общинския
съвет. Предизвиканата от измененията в ЗМСМА промяна увеличава самостоятелността на
звеното и ролята на Председателя за определяне на неговия състав, функции, контрол и
оценяване на изпълнението.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са
необходими допълнителни финансови и други средства.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е
разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е
документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на населението по
места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с
предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и
ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като
орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за
местно самоуправление.
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