ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 39
от 14.09.2006 година
Р Е Ш Е Н И Е № 395
ОТНОСНО : Промяна на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет-Враца.

ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1.Приема следните изменения и допълнения в Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет-Враца:
Чл. 3
ал. 1
т. 2
Стар
текст:Одобрява
структурата
на
общинската
администрация по предложение на кмета на общината;
т. 2
Нов текст: Одобрява общата численост и структурата на
общинската администрация в общината и кметството по предложение на кмета
на общината.
Чл. 3
ал. 1
т. 8

Стар текст:
Приема решения за създаване,
преобразуване и прекратяване дейността на търговски
дружества с общинско имущество и определя
представителите на общината в тях;

Нов текст: Приема решения за създаване,преобразуване и
прекратяване на дейността на търговски дружества с общинско имущество и
избира представителите на общината в техните органи;
Добавя се нова точка 22 към чл. 3, ал. 1със следния текст:
Упражнява
текущия и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
Чл. 4 ал. 1 се изменя така:
Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения,
декларации
и обръщения по въпроси от местно значение. Актове на
Общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за
масово осведомяване, чрез Интернет-страницата на общината и се поставят на
информационното табло в общината.
Създава се нова ал. 2:

Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на
областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
Създава се нова ал. 3:
Актовете на общинския съвет се обнародват в Държавен вестник, когато
това е предвидено със закон.
Създава се нова ал. 4:
Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените
актове на общинския съвет се разгласява по същия ред.
Досегашната алинея 2 става ал. 5
Досегашната алинея 3 става ал. 6 и се изменя така:
За нарушаване на нормативните актове, приети от Общинския съвет,
могат да се налагат глоби в размер до 5000 лева, а за еднолични търговци и
юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лева.
Досегашната ал. 4 става ал. 7
Досегашната ал. 5 става ал. 8
Досегашната ал. 7 става ал. 10
Чл. 5, ал. 1 се изменя така:
Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от
областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на
изборните резултати.
Създава се нова ал. 2
Преди началото на първото заседание новоизбраните общински
съветници и кметове полагат клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се
полага в присъствието на граждани от общината, на областния управител или
негов представител и на председателя или член на общинската избирателна
комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства
при полагането на клетвата, той полага клетва преди началото на следващото
заседание на общинския съвет.
Създава се нова ал. 3
Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и
ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание
общинският съвет си избира председател на съвета.
Досегашната ал. 2 става ал. 4
Досегашната ал. 3 става ал. 5 и думата “ал. 2” се заменя с ал. 4.
Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така: Добавя се изречение
второ:
“Когато съдът е спрял изпълнението на решението на общинската
избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е
обявила изборният резултат за недействителен, срокът на пълномощията на
общинския съвет, чийто мандат е изтекъл, се възобновява до полагане на клетва
от новоизбрания общински съвет.
В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
След точката се добавя: “, която извършва, но в размер не по-голям от
възнаграждението на кмета на общината.
В чл. 12 ал. 1 се изменя така:

В изречение второ числото “6” се заменя с “три” в чл. 12, ал. 4 след
думите “т. 1, 2, 3” числото “4” се заличава и след последната “точка” се добавя
ново изречение: “. Решенията на общинския съвет по чл. 3 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 се
приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
В чл. 12
се добавя нова ал. 5 със следния такст:
“Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се
разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по
ред, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
Алинеи 2 и 3 се отменят.
В ал. 4, т. 1 думите “пред общинския съвет” се заменят с “чрез
председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия”.
В ал. 4 т. 4 се изменя така:
Когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за
неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна
ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три
поредни или общо пет заседания на общинския през годината;
В ал. 4 т. 5 се изменя така:
“При трайна физическа невъзможност да изпълнява задълженията си
поради заболяване за повече от 6 месеца или смърт”.
Ал. 4 т. 6 се изменя така:
Думата “местоживеене” се заменя с “постоянния му адрес извън
територията на общината”.
Създава се т. _ със следния текст:
При избирането му или при назначаването му за член на управителен,
надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител,
прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски
дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по
Закона за общинската собственост.
Създава се т. 10:
В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което
при избирането му за общински съветник заема длъжност по т. 9 (от
правилника на общинския съвет), подава молба за освобождаването му от
заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския
съвет и общинската избирателна комисия.
Чл. 17 ал. 5 се изменя така:
Обстоятелствата по ал. 4се установяват с документи, издадени от
компетентните органи. В случаите по ал. 4, т. 1 в тридневен срок от подаването
на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската
избирателна комисия.
Чл. 18 ал. 1 се изменя така: “Общинските съветници и кметове
полагат следната клетва:”.

Чл. 18 ал. 3 се отменя.
Чл. 22, т. 1 се изменя така:
Да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които
е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси.
Т. 3 се изменя така: При неизпълнение на задълженията по т. 1, чл. 22
от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер,
определен от правилника към чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
В глава V от Правилника думата “постоянни” се заличава.
В чл. 29 се създават ал. 1 и ал. 2 със следните текстове:
Ал. 1 – Комисиите могат да привличат за консултации и решаване на
отделни задачи експерти и специалисти на обществени начала.
Ал. 2 – Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени
предложения и становища в комисиите на общинския съвет.
2.Възлага на ПК за контрол по законосъобразността на актовете на
Общински съвет и общинска администрация , жалби и сигнали на гражданите ,
регионална политика и общинска собственост на следващото заседание на
Общинския съвет да внесе предложение за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет във връзка с
действащото законодателство.
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