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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВХ.№ 354-01-35 / 27.05.2003 г.						                Проект!

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
§1. В чл. 2 се създава нова ал. 5
"(5) В Столичната община и в градовете с районно делене се избират кметове на райони."
§2. В чл.4, ал. 1 след думата "съвет" се добавя "и кмет".
§З.Чл.7сеотменя.
§4. Чл. 11 се изменя така:
"Местното самоуправление в общината се изразява в правото и реалната възможност на гражданите или на избрани от тях органи, самостоятелно да решават в интерес на местната общност всички въпроси от местен характер, с изключение на въпроси, отнасящи се до външната политика, националната сигурност, отбраната и социалното подпомагане."
§5. В чл. 15 след думата "квартали” се добавя "и определя правомощията им."
§6. В чл. 17, ал.5 се заличават думите "могат да" и съюза "и".
§7. Чл. 19,  ал. 1 се изменя така:
"(1) Броят на общинските съветници се определя, както следва:
1.при население на общината до 10 000 души - 11 съветници;
2.при население на общината до 20 000 души - 13 съветници;
З.при население на общината до 30 000 души - 17 съветници;
4.при население на общината до 50 000 души - 21 съветници; .    	5.при население на общината до 75 000 души-25 съветници;
6.при население на общината до 100 000 души - 29 съветници;
7.при население на общината до 160 000 души – З1 съветници;
8.при население на общината над 160 000 души - 37 съветници;
9.за Столичната община - 43 съветници."
§8. В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:	
1.В ал.1:
а)	в т.2 след думата "бюджет" се добавя "по предложение на кмета на общината";
б)	т. З се променя така:
"т.З. избира и освобождава председател и заместник- председатели на общинския съвет
в)	т.4 се отменя;
г)	в т.5 след думата "уредба" се добавя "по предложение на кмета на общината";
д)	в т.6 след думата "приема" се добавя "и изменя";
е)	в т.8 думата "стопанисване" се заменя с "управление"
ж)	в т.9 думите "своите представители" се заменят с "представителите на общината";
з)	в т. 15 след думата "чужбина" се поставя запетая, а думите "и определя своите
представители в тях" се заменят с "както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя
представителите на общината в тях"
2.Ал.З се изменя така"
"(3) Общинският съвет приема правилник за организацията и дейностга на общинския съвет. С правилника се урежда дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация."
§9. Чл.22, ал. 1 се изменя така:
"(1) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител и на кмета на общината в седемдневен срок. Нормативните актовете на общинския съвет се обнародват в местния печат. Актовете на общинския съвет се оповестяват на населението по ред и начин, определени в Правилника по чл.21,ал.З."
§10. В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.2 т.4 се отменя.
2.Ал.4 се изменя така:
"(4) В случаите по т.2 и 3 на ал.2 председателят свиква заседание, което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок заседанието се свиква от вносителя на искането."
З.Ал.5 се отменя.
§11. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създава се нова ал.2:
(2) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват:
1 .при подаване на оставка
2.при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от 3 месеца, с решение на общинския съвет по реда на ал. 1."
2.	Ал.2 става ал.З и се променя така:
"(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, правомощията се осъществяват от заместник-председател."
3.	Създава се нова ал.4:
"(4) Изборът и правомощията на заместник- председателите се уреждат в правилника по
чл.21, ал.З."	
§12. В чл.26 се създава се нова ал.2:
(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение."
§13. Чл.27 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.4 след думата "съветниците" се поставя точка и думите до края се заличават.
2. Ал. 5 се отменя.
§14. Чл.28 се изменя така:
"Чл.28 (1) Заседанията на общинския съвет са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
(2)	Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии,
като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват
установения ред и могат да се изказват по ред и начин, определени в Правилника по чл.21, ал.З.
(3)	Гражданите   могат да  отправят  питания  и   получават  отговори  по  въпроси  от
компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация и представляващи
обществен интерес, по ред, начин и в срок, определени в правилника за организацията и дейността
на общинския съвет."
§15. В чл.29а се добавя ново изречение трето:
"Когато в щата на общината има отделни бройки за сътрудници към общинския съвет те се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на съвета."
§16. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.4, т.4 думите ", заместник-кмет, кметски наместник" се заличават.
2.В ал.4, т.5 числото "6" се заменя с "3".
§17. В чл.32, ал.2 числото "45" се заменя с "30"
§18. В чл.34 се правят следните изменения и допълнения: 
1.Ал. 1 се изменя така:
"(1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии."
2.В ал.2 думата "служебен" се заличава.
З.Ал.З се изменя така:
"(3) Размерът на възнаграждението на общинския съветник се определя с правилника по чл.21, ал.З."
4.Ал.5 се отменя.
§19. В чл.37 накрая се добавят думите "и по сватовство до втора степен включително"
§20. В чл.38 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.2 след думите "кметът на общината" се поставя запетая и си добавя "кметовете на райони". Думата "както" се заличава.
2.Ал.З се отменя;	3.В ал.4 след думите "кметовете на общини" се поставя запетая и се добавя "кметовете на райони"
4.Създава се нова ал.6:
"(6) Кметовете на общини, райони и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение."
5.Създава се нова ал.7:
"(7) При отсъствие кметът на общината със заповед определя заместник-кмет, който да поеме функциите му за времето на отсъствие."
§21. Чл.38а се отменя
§22. Чл.39 се изменя така:
"Чл.39. Кметът на общината назначава и освобождава един или повече заместник-кметове в рамките на мандата си. Техните пълномощия се прекратяват с тези на кмета."
§23. Чл.39а се отменя.
§24.Чл.39б се отменя.
§25. В чл.41 думите "кметските наместници" се заличават, а в ал.1 след думите "заместник-кметовете на общини" се добавя " и райони".
§26. В чл.42 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.1 след думите "кметовете на общини" се поставя запетая и се добавят "кметовете на райони"
а)В т.2 думата "шест" се заменя с "три"
б)	В т.6 след думата "общината" се поставя запетая и се добавя "района".
в)	Създава нова т. 7:
"7.при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министьр или заместник областен управител или когато заеме длъжност по трудово или служебно правоотношение."
2. В ал.2 в изр.1 след думите "кмета на общината" се поставя запетая и се добавя "кмета на района" и след думите "заместник-кмет на общината" се добавя "заместник-кмет на район", а в изр.2 след думите "заместник-кмет на общината" се добавя "или заместник-кмет на района"
§27. Чл.42а и чл.42б се отменят.
§28. В чл.44, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.В т.З думите "началниците и" се заличават. След думата "администрация" запетаята се заличава и се добавя "и ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет,"
2.В т.7 се създава второ изречение със следния текст:	
"Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на решенията на общинския съвет в седемдневен срок от издаването им."
З.В т. 13 думите "кметските наместници" се заличават
4.Създава се нова т. 16:
"16.утвърждава устройствения правилник на общинската администрация."
§29. В чл.45, ал.2, изречение второ след думата "дни" се добавя "от получаване на решението", а след думата "действие" се добавя запетая и "и се разглежда от общинския съвет на следващото заседание.".
§30. В чл.46 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал.2 се създава второ изречение със следния текст:
"Пълномощията на заместник-кметовете се прекратяват с тези на кмета на района."
2.В ал.3 думите "ал. 1" се заменят с "ал.3"
§31. Чл.46а се отменя.
§32. В чл.48 се правят следните изменения и допълнения:
1 .След думата "комисии" се поставя точка и текста до края се заличава.
2.Създава се второ изречение със следния текст:
"В състава на комисиите могат да бъдат включвани като членове специалисти от общинската администрация и външни експерти, които заедно не могат да бъдат повече от една трета от общия брой на членовете на съответната комисия."
§33. В чл.52 ал.З и ал.6 се отменят.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§34, Чл.34 ал. 1 и ал.3 влизат в сила от 01.01.2004г.
§35. В Закона за администрацията чл.32, ал.2, изречение второ се отменя.
Мотиви
към
Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местно самоуправление и местна администрация
Изминалите над десет години от прилагането на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) - закон, чието създаване е предвидено в Конституцията, показаха, че се налага да се регламентират по нов начин компетенциите на местните органи.
Развитието на обществените отношения изисква все по-силно и независимо управление на местно ниво, отговарящо на започналите процеси на децентрализация, както и по-пряко участие на гражданите в местното самоуправление.
Необходимо е и отстраняването на противоречията и непълнотите в действащия закон, както и на загубилите актуалност правни норми.
Настоящият Законопроект е разработен от Националното сдружение на общините в Република България и е резултат от продължителна съвместна работа на кметове, секретари на общини, председатели на общински съвети и експерти. На основата на принципите на публичност, партньорство и равнопоставеност беше постигнат консенсус между всички общини по предлагания Законопроект, гласуван единодушно от Общото събрание на Сдружението на 24.01.2003г.
По-важните предложени промени се отнасят до:
1.	Възприемане на   принципа за определяне собствената сфера на дейност на
местното самоуправление, заложен в Европейската харта за местното самоуправление.
В Законопроекта се предлага да отпадне досега действащия начин на изброяване на сферите на дейност на местно самоуправление, който в повечето случаи показва сериозни слабости. Предложеният нов текст стъпва на заложените в Европейската харта за местно самоуправление принципи и е в духа на даденото там определение за местно самоуправление.
2.	Статутът на местните органи и условията за тяхната ефективна дейност.
За повишаване ефективността на работата и отговорността на кметовете й общинските съветници и за да се осигурят постоянно функциониращи местни органи, се предлага намаляване на срока за предсрочно прекратяване на техния мандат при неизпълнение на задълженията им - от шест на три месеца.
Предлага се общинските съветници да получават възнаграждение за работата си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии с цел да се повиши както мотивацията, така и отговорността им. В тази връзка е и предложението за намаляване броя на общинските съветници, което ще доведе до повишаване ефективността на работа на общинските съвети.
Стабилизира се и статутът на председателя на общинския съвет, като законово се регламентират случаите когато се прекратяват пълномощията му.
3.	Разширяване на прякото и непрякото участие на гражданите в местното
самоуправление.
Предложените в тази връзка промени са реализация на принципа, застъпен в Европейската Харта за местно самоуправление, отстояващ правото на гражданите да участват в управлението на обществените дела.
На гражданите се дава възможност да поставят въпроси и да получават отговори по време на заседанията на общинския съвет по ред, начин и в срок, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет.
С оглед разширяване демократичните права на гражданите и развитие процеса на децентрализация се предлага гражданите пряко да избират кметовете на райони и кметства,
независимо от тяхната големина, поради което се предлага да отпадне статута на кметския наместник.
За засилване професионално-експертната осигуреност се предлага в състава на временните и постоянни комисии на общинския съвет да бъдат привличани специалисти от общинската администрация или външни експерти.
4.Отстраняване на противоречия в закона, които са причина за спорове между кметове на общини и общински съвети.
За осигуряване на екипност и гъвкаво управление се предлага кметът да назначава и освобождава своите заместници. Предвижда се също така кметът да утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация, след определяне на структурата на общинската администрация от общинския съвет.
Конкретизират се правомощията на общинския съвет, както и се деференцират правомощията на местните органи по назначаване на сътрудници към общинските съвети.
Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА има за задача да усъвършенства регламентацията на обществените отношения, свързани с местното самоуправление, както и да създаде в по-голяма степен гаранции за демократично самоуправление, чрез отстраняване на слабостите, пропуските и остарелите норми в действащия ЗМСМА.





27.05.2003 г.   			Марина Дикова и група н.п. (ПГ на НДСВ)



