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
заинтересованите
лица
се предоставя
възможност,
в
законоустановения 30-дневен срок от датата на публикуване, да направят
своите предложения и становища по предложения проект на електронен адрес:
boychinovtsi.obs@mail.bg или в деловодството на Общинския съвет.
Лице за контакт:Илияна Александрова, тел.: 09513 2236 вътр.25,
Дата на публикуване:12.03.2018г
Краен срок за представяне на становища:11.04.2018г

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 , протокол № 3 от 08.12.2011 г, изм. и доп. с Решение № 14 ,
протокол № 3 от 17.12.2015 г

§ 1. В чл.5, ал.1 се допълва „и т.11”
§ 2. В чл.6, ал.1 се създава нова т. 26 със следния текст:
„Определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения
градски транспорт на територията на общината”
§ 3. В чл.17, ал.1 се създава нова т.3 със следния текст:
„Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество”.
§ 4. В чл.17, ал.4 след текста „съветник” се допълва текста „или заместникпредседател, ако има избран”
§ 5. В Чл.23 се създава нова ал.6 със следния текст:
(6) При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните
финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници
не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния
срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период
възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета
на общината.
§ 6. В Чл.33, ал.1, т.11 текста „Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси” се заменя с текста „Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”;

§ 7. В Чл.33, ал.2 след текста „се установяват” се допълва „служебно от
общинската администрация относно съдимостта на лицата и със
съответните други…”
§ 8. В Чл.33, ал.3 в текста „по ал.1 т.3, 5, 6 и 10” отпада т.3
§ 9. В Чл.33, ал.4 след текста „получаване на” се допълва „справката и” и след
т.2 се допълва „т.3”
§10. Чл. 35, ал.1 се променя и добива следната редакция:
Чл.35, ал.1. (в сила от 01.12.2019 г.) Общинският съветник не може:
1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на
директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник,
синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или
директор на общинско предприятие;
2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в
друга държава – членка на Европейския съюз;
3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен,
надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени
договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски
дружества с общинско участие или с общински предприятия.
§ 11. В Чл.43, ал.2 т.4 става „Комисия по ЗПКОНПИ
§ 12. В Чл.128, ал.1 след точката се допълва с текста:
„Сътрудничество може да се осъществява и между разпоредители с
бюджет по бюджета на една община”
§ 13.Чл.128, ал.2 добива следната редакция: Общинското сътрудничество има
за цел:
1. подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен
интерес;
2. постигане на по-ефективно разходване на финансовите и
административни ресурси на общината;
3. оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото
състояние на общината;
4. стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране
на икономически ползи, произлизащи от икономии от мащаба и/или
разделението на труда;
5. подобряване на финансовия контрол и прозрачността;
6. реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени
проблеми на регионално и местно равнище.
§ 14. В Чл.130, ал.1 след точката се допълва текста „и първостепенни
разпоредители с бюджет – когато страна е второстепенен разпоредител с
бюджет по държавния бюджет.”
§ 15. В Чл.130, ал.2, т.4 буква а след думата „общини” се допълва текста „или
между една или повече общини и орган на изпълнителната власт, както и
между разпоредители с бюджет по бюджета на една община”;

§ 16. В Чл.130, ал.2, се създава нова т.8 със следния текст:
„разпределението на рисковете и отговорностите между страните, гаранции
за изпълнение на условията по споразумението и отговорностите за
неизпълнение, включително неустойки, срокът на споразумението и
процедурите за прекратяването му – когато е приложимо”;
§ 17. В Чл.130, ал.2, досегашната т.8 става т.9
§ 18. Създава се нов Чл.131 със следния текст:
„Общината може да си сътрудничи с друга община, с органи на
изпълнителната власт и с разпоредители с бюджет по бюджета на една община
за изпълнение на споделени услуги и/или дейности – управлението на ИТуслуги, финансово-счетоводни и юридически дейности, управление на
човешките ресурси, както и при строителство и/или при управление, и/или
поддържане на:
1. обекти на техническата инфраструктура:
а) в урбанизирани територии – паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт,
системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени
площи, паркове и градини;
б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън
урбанизирани територии;
2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:
а) здравеопазване;
б) образование;
в) култура;
г) спорт, отдих и туризъм;
д) социално подпомагане.
§ 19. Създава се нов Чл.132 със следния текст:
(1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва анализ на
дейността и финансовото състояние на общината, в т.ч. и на съответствието с
фискалните правила по Закона за публичните финанси, приложими за местните
власти.
(2) Въз основа на анализа по ал. 1 кметът на общината може в срок до 31
март на текущата бюджетна година да отправи предложение за сътрудничество
за изпълнение на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 от ЗМСМА до един
или няколко първостепенни разпоредители с бюджет – кметове на други
общини, и/или до органи на изпълнителната власт.
(3) При постъпване на предложение предложение за сътрудничество за
изпълнение на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 от ЗМСМА от един
или няколко първостепенни разпоредители с бюджет – кметове на други
общини, и/или до органи на изпълнителната власт кмета на общината извършва
анализа по ал. 1 и може да предложи на общинския съвет да даде съгласие за
сътрудничество, като в този случай се прилагат съответно ал. 4 – 8.

(4) При съгласие между лицата по ал. 2 в срок до 14 дни от получаването
му кметът на общината предлага на общинския съвет да се предприемат
действия за сътрудничество за реализиране на споделени услуги и/или дейности,
като предлага на общинския съвет проект на решение, придружено от мотиви,
анализ на въздействието върху бюджета на общината и график за реализиране на
сътрудничеството.
(5) Общинският съвет приема решение за осъществяване на
сътрудничество в срок до 14 дни от постъпване на предложението по ал. 4.
Условие за приемане на решението е наличие на съгласие по ал. 3.
(6) С решението по ал. 5 се определят споделените услуги и/или дейности,
които ще се изпълняват, целите, които се очаква да се постигнат, формата на
сътрудничество, срок за подписване на споразумението, етапи и сроковете за
изпълнението на споделените услуги и/или дейности, финансовите ефекти за
общината и източниците на финансиране.
(7) Решението на общинския съвет по ал. 5 се приема с мнозинство две
трети от общия брой на общинските съветници.
(8) Общинският съвет може да приема решения за провеждане на политика
за реализиране на споделени услуги до изтичането на 39 месеца от неговото
избиране.
(9) Кметът на общината информира в едномесечен срок министъра на
финансите за сключеното споразумение.
(10) При реализиране на споделени услуги и/или дейности в рамките на
една община между разпоредители с бюджет по бюджета на общината кметът на
общината въз основа на анализа по ал. 1 предлага на общинския съвет да приеме
решение, без да се прилага редът по ал. 2 – 4. Кметът на общината информира
министъра на финансите за решението на общинския съвет в едномесечен срок.
§ 20. Създава се нов Чл.133 със следния текст:
(1) Всяко тримесечие след сключване на споразумение по чл. 63 от
ЗМСМА, кмета на общината представя на общинския съвет отчет за
изпълнението им в сроковете по чл. 133 и 167 от Закона за публичните финанси.
Отчетите съдържат и постигнатите финансови ефекти за общината в изпълнение
на определените с решението по чл. 63, ал. 5 от ЗМСМА цели.
(2) Общинският съвет приема с решение тримесечните отчети по ал. 1 в 14дневен срок след представянето им.
(3) Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март
Министерството на финансите за изпълнението на споделени услуги и/или
дейности по чл. 62 от ЗМСМА през предходната година, като прави оценка
относно постигането на заложените цели и финансови ефекти.

МОТИВИ

Към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация
I. Причини, налагащи приемането на Правилник за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация:
Действащия Правилник за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация е
Приет с Решение № 10 , протокол № 3 от 08.12.2011 г,изм. и доп. с Решение №
14 , протокол № 3 от 17.12.2015 г. Правилника е приет на основание
разпоредбите на ЗМСМА. От приемането до момента Правилника е изменян и
допълван само веднъж.
В закона за местното самоуправление и местната администрация са
настъпили промени, което налага Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация да бъде приведен в съответствие със законовите разпоредби.
II. Цел на Правилника:
С предложения проект и Правилника ще бъде по-ефективен за прилагане
и изпълнение от Общинския съвет и взаимодействието с общинската
администрация.
III. Финансови средства , необходими за прилагането на Наредбата:
При прилагане на Правилника не се налага допълнително финансиране.
IV.Очакваните резултати :
Новите правни норми в Правилника, ще допринесат за вземане на
правилни и законосъобразни решения в областта на общинското сътрудничество.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложения проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинската администрация е съобразен със ЗМСМА,
чиито разпоредби не противоречат на разпоредбите на ЕС.
VI.Правни основания:
Чл.21,ал.3 от ЗМСМА

