МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
– ВАРНА

1. Причини, които налагат приемането на предложения Проект:
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА общинският съвет приема правилник
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нормативен

и
акт

колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по
които ще взаимодейства с общинската администрация.
Към настоящия момент действа Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет през 2003 година. Нормите на действащия Правилник се
нуждаят от прецизиране, за да не се създават трудности при неговото прилагане. От
друга страна нормативната уредба през годините е претърпяла множество промени,
които следва да бъдат отразени в Правилника. Такива са:
1.1. Приемането на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, обнародван в ДВ бр. 7/19.01.2018 г., с който
се отменя Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
1.2. Изменения в Закона за нормативните актове, в частта за изработване на
проекти на нормативни актове.
1.3. Изменения в чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ДВ бр. 69 от 2006 г., както и в чл. 48 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, ДВ бр. 1 от 2014 г.
1.4. На основаниe параграф шест от ПЗР на Закона за публичните финанси,
обнародван в ДВ., бр. 15/15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., се отменя Закона за
общинските бюджети, поради което тези изменения следва да намерят отражение и
в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.
Други причини, които налагат приемане на Проекта за Правилник за
организацията
необходимостта

и

дейността

да
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–
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подзаконовия нормативен акт.
2. Цели, които се поставят с предлагания Проект:
В резултат на приемане на Проекта на Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет – Варна се цели да се актуализира и синхронизира
подзаконовия

нормативен

акт

с

настъпилите

промени

в

действащото

законодателство в Република България, което ще подобри организацията и работата
на общинския съвет.
3. Очаквани резултати от приемане на Проекта:
Съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
– Варна с действащото законодателство в Република България и в частност с
нормативната уредба в областта на местното самоуправление.
Предлаганият Проект на Правилник гарантира спазването на принципите на:
• законност;
• защита правата и законните интереси на жителите на Община Варна;
• публичност, гласност, демократичност и реална възможност на гражданите и
избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно
значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност.
4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Проекта
на Правилник:
Прилагането на новата уредба е свързано с разходване на финансови
средства от бюджета на Община Варна. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните
финанси кметът на общината разработва и внася в общинския съвет окончателния
проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от Закона за публичните финанси,
общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и
разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на
общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на
общинските съветници се съобразява с определените месечни такива в настоящия
Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от ЗМСМА.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти,
което съответства на целите, поставени с предложения Проект на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет – Варна. Правилникът е подзаконов
нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е
предопределено

от

разпоредбите

на

Европейската

харта

за

местното

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
Предложеният Проект на Правилник не противоречи на норми от по-висока степен и
на европейското законодателство.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

I. Основания за законодателна инициатива:
Правно основание за приемане на предлагания Проект e разпоредбата на чл.
21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
II. Заинтересовани групи:
Заинтересовани страни по настоящия Проект на Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Варна са Община Варна, кметът на Община Варна,
областният управител на област с административен център Варна, общинските
съветници при Общински съвет - Варна, физическите и юридически лица на
територията на Община Варна.
III. Анализ на разходите и ползите:
Прилагането на новата уредба е свързано с разходване на финансови
средства от бюджета на Община Варна, доколкото са регламентирани разходите за
възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на общинския
съвет.
IV. Административна тежест и структурни промени:
Предлаганият Проект не предвижда създаване на нови административни
структури и не води до увеличаване на административната тежест. Не се налага
извършване на административни промени.
V. Въздействие върху нормативната уредба:
Прилагането на направеното предложение не оказва въздействие и не налага
промени в други нормативни актове.

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от 19.11.2019 г.,
за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4,
изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Варна, мандат
2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и
приемане на неотложни решения, важни за гр. Варна. Предложенията могат да бъдат
депозирани на адрес – гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 в деловодството
на Община Варна или на следния електронен адрес: ggeorgieva@varna.bg.

