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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ВХ. № 354-01-52/ 20.06.2003 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. и доп., 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 г., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.)


§1. В чл. 4, ал. 1 след думите “общински съвет” се добавя изразът “и кмет”.

§2. Чл. 7 да отпадне.

§3. В чл. 12 в края се добавя “с изключение на случаите, в които административният център е разположен в друга община, на която дава това наименование”. 

§4. В чл. 17, ал. 5 думите “могат да” и съюзът “и” се заличават.

§5. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя “по предложение на кмета на общината”.
2. В т. 5 накрая се добавя “по предложение на кмета на общината”.
3. В т. 8 думата “стопанисване” се заменя с “управление”.
4. В т. 9 думите “своите представители” се заменят с “представителите на общината”
5. В т. 15 след израза “и в чужбина” се добавя “както и в други юридически лица с нестопанска цел”, а думите “своите представители” се заменят с “представителите на общината”.

§6. В чл. 22, ал. 1 след израза “изпращат на” се добавя “кмета на общината и на”.

§7.  В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Пълномощията на председателят на общинския съвет се прекратяват при:
1.	подаване на оставка;
2.	трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от 3 месеца – след решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1
2. Създава се ал. 2:
“(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.”

§9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Създава се нова ал. 2:
“(2) Ако в продължение на 6 месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват и в тримесечен срок се насрочват нови избори за общински съвет.”
2.	Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3.	Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4.	Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5.	Досегашната ал. 5 става ал.6.

§10. В чл. 28 думата “публични” се заменя с “открити”.

§11. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) В общинската администрация се назначават експерти, които да подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет.Експертите се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.”   

§12. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:
1.	В т. 4 след думата “общинска” се добавя “или областна”.
2.	В т. 5 цифрата “6” се заменя с “3”.

§13. В чл. 34 ал. 5 се изменя така:
“(5) Общинският съветник няма право да участва в ръководствата на общински търговски дружества (като директор или управител, заместник-директор, заместник-управител, или като контрольор, член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите), както и на организации, финансирани от бюджета на съответната община.”

§14. В чл. 37 накрая се добавя “и по сватовство до втора степен включително”.

§15. В чл. 38 се създава ал. 6:
“(6) Кметове на общини и кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.”

§16. В чл. 42, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1.	В т. 2 думата “шест” се заменя с цифрата “3”, а думите “две трети” – с “три четвърти”.
2.	Създава се точка 7:
“7. при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за зам.-министър или зам.-областен управител или когато заеме длъжност по трудово или служебно правоотношение.”

§17. В чл. 44, ал. 1 се създава т. 16:
“16. изпраща на областния управител и общинския съвет актовете си, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост в седемдневен срок от издаването им. До изтичането на този срок действия с тази собственост не могат да бъдат извършвани.”

§18.  В чл. 45, ал. 2 след думите “7 дни” се добавя “от получаване на решението”, а след думата “действие” се добавя “и се разглежда от общинския съвет на следващото заседание”.

§19. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1.	Досегашният текст става ал. 1.
2.	Създава се ал. 2:
“(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.”

§20. В преходните и заключителни разпоредби се създава §45:
“§45. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон общинските съвети приемат решение за привеждане на административно-териториалното устройство на общините в съответствие със закона. 
(2) До приемането на решението на общинския съвет в кметствата, които не отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България към датата на влизане в сила на този закон, не провеждат избори за кмет на кметство.”  
  

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



	Обществените отношение в областта на местното самоуправление са едни от най-динамичните и действащите закони, уреждащи тази материята и актуализирани предимно през 1999 г., не отразяват някои промени, настъпили в последните две години. 

	Промените, предлагани с настоящия проектозакон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, са насочени към увеличаване отговорността на общинските съветници и кметовете към гражданите, които са ги избрали, към пресичане на възможностите за корупция, както и към осъществяването на по-голям граждански контрол върху актовете на органите на местната власт.

Основните изменения и допълнения са следните:
-	въвеждат се процедури за прекратяване правомощията на председателите на общински съвети;
-	въвеждат се процедури за прекратяване правомощията на общински съвети, когато не провеждат заседания в шестмесечен срок;
-	регламентират се въпросите, касаещи административното обслужване на общинските съвети;
-	въвежда се забрана общинските съветници да участват в управлението на общински търговски дружества и да работят в съответните общински и областни администрации, както и в общински бюджетни учреждения;
-	предвижда се увеличаване на необходимия брой гласове за отстраняване от страна на общинските съвети на кметовете при системно неизпълнение на функциите им;
-	уреждат се въпросите, свързани с трудовоправните отношения на кметовете и председателите на общинските съвети;
-	уточнява се участието на общинските съветници в постоянните комисии на общинския съвет;
-	регламентират се въпросите, свързани с получаване на решенията на общинския съвет от кмета и сроковете за преразглеждането им;
-	уреждат се въпросите, отнасящи се до получаването на актовете на кмета по управление и разпореждане с общинска собственост от областния управител;
-	решава се въпросът с имената на общините с административни центрове, разположени в други общини.




20.6.2003 г. 		Вносители: Владимир Дончев и група н.п. (ПГ на НДСВ)


