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ВХ.№ 354-01-20 / 11.04.2003 г. 							      Проект!

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за местното самоуправление и местната администрация
(Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., в сила от 17 09.1991 г ,
изм., бр. 24 от 14.03.1995 г., изм. и доп , бр. 49 от 30.05.1995 г.,
бр. 65 от 21.07.1995 г, изм., бр. 90 от 24.10.1996 г, доп. бр. 122
от 19.12.1997 г., изм , бр. 33 от 24 03.1998 г , бр. 130 от
5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г, изм. идол., бр. 154
от 28.12.1998 г, доп., бр.67 от 27.07.1999 г, изм и доп., бр 69
от 3.08.1999 г, в сила от 3.08.1999 г., изм., бр. 26 от 29.03.2000 г,
изм. и доп., бр. 85 от 17.10.2000 г., в сила от 17.10.2000 г. изм ,
бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31 03.2001 г., доп., 
бр. 28 от 19.03.2002 г. изм., бр. 45 от 30.04.2002 ., 
бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.)
	1.	§ 1. В чл. 10, ал. 2 думата "окръжния" да отпадне.
	2.	§ 2.   В  чл.   21,   т.   2  думите  "структурата   на   общинската
администрация и" да отпаднат.
	3. §3. Т. 4 от чл. 21 да отпадне.
	4. §4. В т. 18 на чл. 21 се добавя следното изречение: “Решението
се утвърждава от областния управител”.
	5. § 5. Ал. 5 на чл. 23 да отпадне.
	6. §6 В чл. 24, ал. 1, изречение трето “Гласовете от общия брой
на съветниците” да  отпадне,  като  вместо тях  се добавят  думите
”гласувалите съветници. Ако на първия тур няма избран, вторият тур се
провежда   между   първите   двама   кандидати,   получили   най-много
гласове.”
	7. § 7. В чл. 36 се създава нова т. З със следното съдържание:
“3. ако общински съветник не участва в три поредни заседание на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя общинският съвет приема решение за прекратяване на неговите пълномощия.”
	8. §8. Чл 38а да отпадне.
	9. § 9. Чл. 39 да отпадне.

	10. § 10. Чл. 39а да отпадне.
	11. § 11. Чл. 39б да отпадне.
	12.	§12.  В чл. 41 думите "участват в ръководни органи  на
политическите партии" да се заменят с думите "ръководят политически
партии или техни структури".
	13.	§13. В чл. 42, ал. 1 след думите "общини" се добавя думата
"райони”.
	Създава се нова т. 7 на чл. 42, ал. 1 със следното съдържание:
	"7. при нарушение по чл. 41, ал. 1 с обикновено мнозинство от общинските съветници."

	     14. §14. Ал. 2 на чл. 42а да отпадне.

	     15. §15 Ал. 3 на чл. 42а да отпадне.
	16. §16 Чл. 42в да отпадне.
	17.	§17.   В  чл.   44,   ал.   1,  т   3  след думите  "назначава  и
освобождава от длъжност" да се добавят думите "заместник-кметовете,
кметски наместници".
	18.	§18. В чл 54, ал. З думите "и други" да отпаднат.

МОТИВИ
към Законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за местното самоуправление и местната
администрация
	ЗМСМА е приет през 1991 г. и променян десетократно. Безспорно е, че местното самоуправление трябва да бъде утвърждавано и разширявано. Това се приема от всички, но за съжаление на практика се прави твърде малко.
	Като имаме предвид,  че през есента на тази година  ще  се проведат    местни    избори    и    се    предвиждат    промени    в    ЗМИ, целесъобразно е въпросите на местното самоуправление да бъдат разгледани     цялостно,     включително     и     нормативната     уредба, регламентирана в ЗМСМА.
	Предлагаме в законопроекта да се разширят пълномощията на кметовете на общините. Те пряко се избират от населението и следва да имат  възможността да сформират своя екип за управление  на дадената община. Затова предлагаме кметът на общината да има право да назначава заместник-кметовете и кметските наместници, а не както досега, те да се избират от общинския съвет. Също така предлагаме
кметът да има право, разбира се в рамките на отпуснатия му бюджет, да определя структурата на общинската администрация.
	Предвиждаме  и  по-оптимално  функциониране   на   общинските съвети.   Когато   общинският   съветник   не   участва   в   три   поредни заседания на съвета или в общо пет заседания без уважителни причини, то да може общинският съвет със свое решение да прекрати предсрочно пълномощията му. Практиката от последните години показва, че има избрани общински съветници, които с години не участват в работата на общината.
	Предлагаме и по-облекчен начин на избиране на председатели на общинския съвет.
	Законопроектът не изисква допълнителни финансови ресурси
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