МОТИВИ
към Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет - община Сопот, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация
Сега действащият Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет - община Сопот, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация е приет с решение № 62, взето с поименно
гласуване – протокол № 9 от заседание-продължение на Общински съвет – Сопот,
проведено на 04.06.2012 г., изменен и допълнен с Решение № 70, взето с поименно
гласуване, протокол № 11 от заседание на ОбС-Сопот, проведено на 03.08.2012 г.
Причините, наложили изработването на настоящия проект на Правилник
неговото изменение и допълнение са няколко и са изложени по-долу, както следва:
1. Основната част от предлаганите промени са относими към:
1.1. разписване в текстовете на правилника на начин на предоставяне на
докладните записки и проектите за решения, по електронен път на служебните
електронни пощи на общинските съветници;
1.2. намаляване на сроковете за свикване на заседания на постоянните
комисии и общинския съвет;
1.3. корекции, изменения и допълнения в текстове на правилника, с оглед поголяма точност и яснота, не позволяващи разнопосочни тълкувания;
1.4. въвеждане на нов вид заседание на общинския съвет – извънредно и
определяне на реда за неговото свикване и провеждане;
2. В ДВ бр. 1 от 03.01.2014 г. е публикувано изменение на чл.34 от
ЗМСМА, свързано с размера на възнагражденията, които общинските съветници и
Председателя на общинския съвет получават за изпълнение на задълженията си
като такива. Текстовете на чл.16 ал.1 и чл.24 от сега действащия Правилник
уреждат възнагражденията на Председателя и на общинските съветници в община
Сопот. Предложението за промяна на текстовете на чл.16 ал.1 и чл.24 ал.1 и ал.2 от
Правилника, целят да го синхронизират с променените текстовете на основния
закон – ЗМСМА, които влезнаха в сила от 01.01.2014 г. С оглед на последното се
предлага и промяна на формата / приложение 2 / към чл.24 ал.4 за определяне на
индивидуалното месечно възнаграждение на общинските съветници.
Целта, която се поставя с предлаганите промени е синхронизиране на
правилника с действащите нормативни актове от по-високо ниво.
За прякото приложение на измененията не се изискват допълнителни
финансови и/или други средства, различни от изразходваните до този момент.
От прилагането на измененията на Правилника се очаква постигането на
следните резултати:
- подобряване на работата на съвета и неговите комисии;
- подобряване на взаимодействието на общинския съвет с общинска
администрация.
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Приложение 2 към Решение № 189, взето с поименно гласуване с протокол № 30 от заседание на Общински съвет
Сопот, проведено на 13.02.2014 г.

