МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС
1. Причините, които налагат приемането на изменения и
допълнения на Правилника.
Според 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.
С решение по точка единствена от Протокол №4/04.12.2015 г.
Общински съвет – Бургас е приел Правилник за организацията и дейността
на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Бургас.
Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ) е обнародван в Държавен вестник
брой 7 от 19.01.2018 г. Със ЗПКОНПИ е отменен Законът за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), като са
преуредени обществените отношения, свързани с установяването на
конфликт на интереси. Това налага в Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Бургас (Правилника) да бъдат направени
промени, които да го приведат в съответствие с новата правна уредба, която
въвежда ЗПКОНПИ.
Чл. 72 от ЗПКОНПИ предвижда, че в производството по установяване
на конфликт на интереси Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество изисква и получава
необходимата информация и документи от постоянна комисия на
съответния общински съвет – за общинските съветници и кметовете.
В действащия към момента Правилник, Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е специализиран
орган на Общински съвет. С предлаганите промени Правилникът ще бъде
приведен в съответствие с новия ЗПКОНПИ.
На 01.03.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и
допълнение на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, обнародван на 16.03.2018 г., в бр. 24 на Държавен вестник.
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.“
Промяната в нормативната база налага съответните изменения и
допълнения в действащия Правилник.
2. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани
резултати.
Съществено условие за оптимална организация в работата на
Общинския съвет, на неговите постоянни и създавани временни комисии е
добрата подготовка, организационно-техническото и административно
обслужване на заседанията на общинския съвет и на комисиите. Чрез
служителите в звеното се осъществява в голяма степен и взаимодействието
на общинския съвет и неговите комисии с общинска администрация.
С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Бургас вътрешната нормативна
уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република
България законодателство. Ще се засилят ръководните и контролни
функции на Председателя на Общинския съвет по отношение на
административните и организационно-технически дейности на звеното.
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 местни структури с оглед задоволяването на потребностите
на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът е
публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Бургас, като на
заинтересуваните се предоставя 30-дневен срок за изразяване на
предложения и становища по проекта.

