МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС

Причини, които налагат приемането на предложения проект:
Правилникът за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с Общинската администрация на Община Бургас е приет с решение на Общински съвет-Бургас
по т. 1, Протокол № 2/19.11.2019 г.; изменен и допълнен: по т. 6, Протокол № 9/ 28.04. 2020 г.
Той определя основните дейности, функции, правата, задълженията и организацията на работа
на Общинския съвет и неговите органи, свързани с предоставените му правомощия от
Конституцията на Република България и Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Правилникът има за цел осигуряването на ефективна организация на работата
на Общинския съвет, неговите органи и общинските съветници, взаимодействието им с кмета,
общинската администрация, гражданите и техните сдружения за осъществяване на местно
самоуправление. Адекватното и законосъобразно управление на Община Бургас зависят от
осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление, посредством правилника
и останалите звена по административната веригата. В сегашния му вид се наблюдават пропуски
и неточности в следните членове и алинеи:
Глава V, чл. 21. ал. 1 – В този член се налага редакция частта за наименованието на групата. С
предложените промени не само се дава възможност за избягване на дублаж с вече
съществуващи организации с такова име, но и се дава по-голяма свобода в избора, а не го
ограничава само до наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии
или коалиции. Това ограничение е регламентирано в ИК, но е валидно само при провеждане на
избори. Коректно е той да придобие следната редакция.
„(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет решение
за образуването си, избор на ръководство и списък на членовете си, подписано от всички
общински съветници от състава на групата. С решението се определя и наименованието на
групата. Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която
вече се е регистрирала по съответния ред и не участва в състава на групата.”
Глава VII, чл. 44, ал. 7 – Този текст трябва да придобие следната редакция, тъй като в настоящия
си вид противоречи на следващите в тази глава:
„(7) За време на изказване на отделните групи по ал. 6 се смята броят на минутите, през което
техните представители са правили основни изказвания”.
Цели, които се поставят:
Прецизиране на текстове от Правилника, които са в противоречие с правата на общинските
съветници и гражданите на община Бургас.
Финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
По-добро взаимодействие, ефективност и прозрачност в работата на общинските съветници и
администрацията на община Бургас.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящите изменения и допълнения на Правилника за изменение и допълнение на
Правилник за организацията на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация на Община Бургас са в пълно съответствие с европейското
законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно
законодателство.

