МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
Причини, които налагат приемането на предложения Проект:
Правилникът за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация на община Бургас е приет на основание
чл.21, ал.З от ЗМСМА. Основната му цел е да уреди организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация,
отношенията му с органите на държавна власт, с гражданите и обществените организации,
международните връзки и условията за сдружаване на общинския съвет.
I. В чл. 49, ал.1 от действащият правилник е посочено, че общинския съветник има
право на реплика, дуплика и отрицателен вот. В ал.2, изречение първо на същия член е
посочено, че “репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване
на общински съветник.“
Разпоредбата на чл.49, ал.2, изр. първо от Правилника, практически не позволя на
общински съветник, който не е съгласен с изразено становище на представител на
общинската администрация по разискван въпрос да направи възражение по същество на
това изказване - тоест да репликира. Към този момент общински съветник има право на
реплика само за изказване на друг общински съветник, но не и на представител на
общинската администрация.
Цитираната по - горе разпоредба неоснователно и необосновано ограничава правата
на общинския съветник да участва пълноценно в дискусиите и да направи възражение по
същество по въпроси, по които например е направено изказване на общинската
администрация.
По тези съображения е необходимо да бъде прецизиран текста на чл. 49, ал.2, изр.1
от Правилника в посочената му по - горе част, като бъдат премахнати накрая думите „на
общински съветник” и да отпадне изричното посочване на субектите които могат да бъдат
репликирани.
II. В чл. 61 от действащият правилник е нормативно уреден, реда и начина за
изготвяне на протокола при провеждане на заседанията на общински съвет, приложенията
които следва да бъда прикрепени към него, както и лицата които го изготвят и
удостоверяват съдържанието му.
Към настоящият момент в официалният сайт на общински съвет, се публикува
видеоархив на заседанията, както и текстово съдържание на приетите решения в раздел
“РЕШЕНИЯ”. В този раздел обаче не се отразява броя на общо гласувалите общински
съветници, не се отразява и начина на гласуване “ЗА”, “Против”, “Въздържал се” в
случайте на поименно гласуване посочени в ЗМСМА.
Според разпоредбата на чл. 27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на общинския съвет по
чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в
протокола от заседанието. Това са решенията свързани с придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество; решения за ползване на банкови кредити, за
предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез
сключване на договори за заем; решения за създаване и за прекратяване на общински
фондации и за управлението на дарено имущество и т.н.
Отразяването на начина на гласуване на всеки един от общинските съветници по
посочени по — горе предложения за решения е от съществено значение за местното

население. Така то може да разбере как е гласувал всеки един общински съветник по всеки
важен за общината въпрос /попадащ в хипотезата на чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10,
14 и 15 ЗМСМА/, предвид че гласуването е поименно.
По изложените съображения е необходимо да бъде прецизиран текста на чл. 61 от
Правилника, като се допълни и създаде нова ал.З, която да регламентира, че протокола от
заседание се публикува на официалната интернет страница. По този начин жителите на
община Бургас ще разберат как всеки общински съветник е гласувал по важните въпроси
за общината /ако попада в приложното поле на чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и
15 ЗМСМА/.
Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
Прецизиране на разпоредбите на Правилника, в съответствие с правата на
общинските съветници; Постигане по голяма прозрачност в работа на общински съвет и
информираност на местното население при приемането на решения.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:
За предлаганите промени не са необходими финансови средства.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящото изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на община Бургас е в пълно съответствие с европейското законодателство
- Европейската харта за местно самоуправление, както и с целите и разпоредбите на
националното законодателство.

