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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ВХ. № 354-01-41 / 6.06.2003 г.						Проект!



ЗАКОН
за изменение и допълнение
на Закона за местното самоуправление
и местната администрация

Обнародван, ДВ, бр. 77 от 17 септември 1991 г., изм.,
бр. 24 от 14 март 1995 г., бр. 49 от 30 май 1995 г.,
бр. 65 от 21 юли 1995 г., бр. 90 от 24 октомври 1996 г.,
бр. 122 от 19 декември 1997 г., бр. 33 от 24 март 1998 г.,
бр. 130 от 5 ноември 1998 г., бр. 154 от 28 декември 1998 г. (*),
бр. 67 от 27 юли 1999 г., бр. 69 от 3 август 1999 г.,
в сила от 3 август 1999 г., бр. 26 от 29 март 2000 г.,
бр. 85 от 17 октомври 2000 г., бр. 1 от 2 януари 2001 г.,
в сила от 31 март 2001 г., бр. 28 от 19 март 2002 г.,
бр. 45 от 30 април 2002 г., бр. 119 от 27 декември 2002 г.,
в сила от 1 януари 2003 г.




§1. Член 15 се изменя така:
Член 15. Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства и населени места  или в части от тях  и определя функциите и задачите им.

§2. В чл.17, ал.5 отпадат думите “могат да” и съюза “и”.

§3. В член 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
	Броят на общинските съветници се определя, както следва:

1. при население на общината до 6000 души – 7 съветника; 
2. при население на общината от 6001 до 20000 души - 11 съветника;
3. при население на общината от 20001 до 40000 души - 17 съветника;
4. при население на общината от 40001 до 100000 души – 29 съветника;
5. при население на общината от 100001 до 160000 души – 41 съветника;
6. при население на общината над 160000 души – 51 съветника;
7. за Столична община – 61 съветника.
2. В ал.3 текста след “в тях” се заменя с “по данни на Националния статистически институт.

§4. В член 21 се правят следните изменения:
1. В т.2 на ал.1 думата “определя” се заменя с “одобрява” а след края се добавя текста “по предложение на кмета на общината”.
2. Точка 4 на алинея 1 се отменя:

§5. Алинея 5 на член 34 се изменя така.
(5) Общинският съветник не може да бъде управител (директор) и/или член на надзорен, управителен и/или контролен орган на търговско дружество с общинско и държавно участие.

§6. Член 39 се изменя така:
Чл.39. Кметът на общината назначава и освобождава заместник-кметове за времето на мандата сив съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Правомощията на заместник-кметовете се прекратяват с тези на кмета. 

§7. Точка 3 на член 44 се изменя така:
3. “назначава и освобождава заместник кметовете, кметските наместници в кметствата, където не се избира пряко кмет, служителите на общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 и ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;.

§8. Член 47 се отменя.

§9. В член 48 се правят следните изменения:
1. Досегашния текст става алинея 1 и в нея “из” се  заменя с “от”, а след “комисии” се поставя точка и останалия текст до края се заличава.
2. Създава се нова алинея 2 със следния текст:
(2) Гражданите и неправителствените организации могат да внасят писмени предложения и становища в общинските комисии. 

§10. В член 49 след “постоянните” се добавя “и временните”.

§11. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §7а със следния текст:
§7а. (1) За неизпълнение на заповед на кмета на общината по чл.44, ал.1, т.4 на виновните лица се налага глоба в размер до 500 лв. по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Актът, с който се констатира нарушението по предходната алинея се съставя от определен от кмета служител в общинската администрация.
(3) Наказателното постановление се издава от Областния управител и подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.


                                                       


М О Т И В И

към проекта за изменение и допълнение 
на Закона за местното самоуправление
и местната администрация


С настоящите предложения за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация се цели да се усъвършенства законовата уредба на този въпрос.
На първо място е необходимо да се редуцира броя на общинските съветници, така че да отговаря на интересите и очакванията на гражданите. Предлага се силно намаляване на техния брой в малките общини и запазването им в големите и областните градове. Нелогично е в малките общини един съветник да представлява около 1000 или дори по-малко жители, а в големите градове това число достига до 15 – 20 хиляди жители. С настоящите предложения тази разлика се съкращава и същевременно общо за страната броя на съветниците намалява. В тази връзка е направено предложение за съответно ново прегрупиране на общините, като поради многото грешки и неточности във водените от общините регистри на населението се предлага това групиране да се извърши по данни за населението от НСИ..
Направено е предложение общинските съвети да одобряват структурата на общинската администрация, но по предложение на кмета. Все пак той е лицето, което носи персоналната отговорност за работата на администрацията. Същевременно се премахва чл.47 от досегашния закон, като противоречащ на Закона за държавния служител. Недопустимо е да има текст, прогласяващ, че всички служители на общинската администрация имат статут на “държавни служители”.
Направено е предложение и за разширяване на правомощията на кметовете на общини да назначават и освобождават своите заместници, както и кметските наместници на кметствата, където не се избира пряко кмет, като разбира се като се съобразяват и с одобрената структура. С това се повишава отговорността на общинския кмет за цялостното управлението на общината. А и нелогично е избирането на кметски наместници на малките кметства при положение, че не притежават на практика никакви провомощия и собствен финансов ресурс за решаване на конкретни задачи на управляваната от тях територия.
Населението най-вече в големите общини, в които има общински и държавни търговски дружества негативно се отнася към участието на общинските съветници в управителни тела на такива дружества. Съществуват предпоставки за необективност в работата на общинските саветници, защитавайки интересите на търговски дружества в чието управление участват. За да се откликне на тези настроения се прави предложението за забрана на участието на общинските съветници в управлението на търговски дружества с общинско и държавно участие.
Направено е предложение и за изключване от участие в работата на комисиите на общинския съвет с право на глас на служители на общината. Отговорността за взетите решения се носи от самите съветници и не е редно в комисиите да участват външни лица. Те биха могли да бъдат привличани единствено като консултанти и външни експерти. 
Същевременно се регламентира правото на граждани и неправителствени организации да правят писмени предложения до общинските съвети, които след съответно обсъждане да вземат решение.
 Със създаването на новия §7а от преходните и заключителни разпоредби на закона се урежда и въпроса за носене на отговорност и съответната санкция при неизпълнение на заповеди на Кмет към органите на МВР.


6.06.2003 г.           	    Вносители:   Екатерина Михайлова и група н.п. (ПС на ОДС)


