Проект!

Правилник
за изменение на Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация
(Приет с решение № 8.3.1.2003 от протокол № 3 от 09.12.2003 г. на общински съвет
Каварна и изменен с решение № 41.5.3.2004 по протокол № 5 от 27.01.2004 г., решение №
146.13.13.2004 по протокол № 13 от 01.07.2004 г., решение № 11.22.3.2005 по протокол №
22 от 22.02.2005 г., допълнен с решение № 226 по протокол № 31 от 02.11.2005 г., допълнен
с решение № 262 по протокол № 33 от 27.12.2005 г., изменен с решение № 235 по протокол
№ 42 от 26.09.2006 г., допълнен изменен с решение № 73 по протокол № 5 от 19.12.2007г.,
изменените т.23 и т.24 от чл.5 са отменени с решение № 38/26.03.2008 г. на АС-Добрич.,
допълнен с Решение № 36 по протокол № 21 от 27.01.2009 г., изменен с решение № 199 по
протокол № 24 от 28.04.2009 г., изменен и допълнен с решение № 11 по протокол № 4 от
29.12.2011 г., изменен с решение № 177 по протокол № 15 от 30.10.2012 г.)

§1. В чл. 21 ал.2 се изменя така:

„(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един
месец е 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска
администрация за съответния месец.”
Заключителни разпоредби
§2. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

МОТИВИ
Разработването на проекта на Правилник за изменение на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация е на основание чл. 21, ал. 3
от ЗМСМА и Закона за изменение и допълнение на Закона за местното
самоуправление и местната администрация (обн. ДВ, бр.1 от 03.01.2014 г.).
Основната цел на представения проект е да се подобри и осигури поефективна организация на работата на общинския съвет, неговите органи и
общинските съветници, взаимодействието им с кмета на общината, общинската
администрация, държавните институции, гражданите и техните сдружения за
осъществяване на местно самоуправление.
Общинският съвет е ключов орган на местно самоуправление, от който
зависят всички важни решения за приемането на политиката на общината. От
качеството на работата на общинските съветници и решенията им зависи в
много голяма степен развитието на общината. Именно затова е изключително
важно да се стимулира приемането на добре обмислени и качествени решения.
Една от стъпките в тази посока е осигуряването на възможността общинските
съветници да могат да отделят достатъчно време и внимание за формиране на
качествени политики за общината в условията и на финансова независимост.
Работата в общинския съвет изисква отделяне на част от времето на
общинските съветници за запознаване с докладни записки в дневния ред на
комисиите и заседанията на общинския съвет, присъствие и активно участие в
самите заседания на комисиите и сесиите на общинския съвет. Активното
участие в работата на общинския съвет отнема от времето на общинските
съветници и затруднява извършването на нормалната трудова дейност на
основното им работно място в частния или държавния сектор.
Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското
законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска
харта за регионално развитие, предвид съответствието на основния нормативен
акт (ЗМСМА) с тях.
Финансови средства за прилагане на правилника не са необходими.

