Проект!

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
(Приет с Решение № 172/25.06.2020 г. на ОбС – Кюстендил изм. и доп. с Решение № 295/26.11.2020. г. на
ОбС - Кюстендил;)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 6 се изменя по следния начин:
Чл. 5, ал. 1, т. 6 - приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и
показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите,
кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са
определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от
Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

§ 2. В чл. 104, се създават нови алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 със следното
съдържание:
Чл. 104, ал. 3 - Общинският съвет приема самостоятелен бюджет на общината,
извън държавния, на основата на собствени приходоизточници и субсидии от държавата,
разпределяни между общините по критерии, определени със закон.
Чл. 104, ал. 4 - Общинският съвет по предложение на кмета на общината
утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за
районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези,
които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10
от Закона за публичните финанси.
Чл. 104, ал. 5 - Когато се финансират обекти на територията на кметствата и
населените места с кметски наместници и възложител е кметът на общината, кметовете на
кметства, кметските наместници или оправомощени от тях длъжностни лица се включват
в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, участват при
съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за
устройство на територията и нормативните актове по прилагането му, и в комисиите за
въвеждане в експлоатация на строежите."
Чл. 104, ал. 6 - При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и
недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост,
които се намират на територията на съответното населено място извън територията на
общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8
общинският съвет определя:
1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ
ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното
населено място;

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско
имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите,
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в
съответното населено място.
Чл. 104, ал. 7 - Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а" - „д" от Закона
за публичните финанси се определят въз основа на обективни критерии, определени с
наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а капиталовите разходи по чл.
45, ал. 1, т. 2, буква „е" от Закона за публичните финанси се определят въз основа на
актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района
или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с
кмета на района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид
и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.
Чл. 104 ал. 8 – Кмета на общината организира изпълнението на общинския бюджет,
включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели
по чл. 52, ал. 2 от ЗМСМА за районите, кметствата и населените места с кметски
наместници
Чл. 104 ал. 9 – Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на
бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите,
когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът
на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на
Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
Чл. 104 ал. 10 – Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане
на отчета за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет от местната
общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на
интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.
Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейносттана общинския съвет – кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация се приема на основание чл. 21, ал. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
§ 4. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейносттана общинския съвет – кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от датата на приемането
му.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
(Приет с Решение № 172/25.06.2020 г. на ОбС – Кюстендил изм. и доп. с Решение № 295/26.11.2020. г. на
ОбС - Кюстендил;)

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Кюстендил,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С оглед прецизиране на някои текстове въз основа на извършени законодателни
промени, предлагаме приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника
за организацията и дейносттана общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
В ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г., са обнародвани промените в ЗМСМА
1. В чл. 21, а. 1, т. 6 от ЗМСМА се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 21, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по
чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените
места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като
второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните
финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му."
Това налага промяна в чл. 5, ал. 1, т. 6 от Правилник на организацията и
дейността на ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, в съответствие на изменените разпоредби на чл. 21, а.
1, т. 6 от ЗМСМА
2. В чл. 44, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното
изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по чл. 52, ал. 2 за районите,
кметствата и населените места с кметски наместници."
Това налага промяна в чл. 104 от Правилник на организацията и дейността на
ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската

администрация, като в чл. 104 – създава се нова алинея 8, в съответствие на
изменените разпоредба на чл. 44, ал. 1 т. 5 от ЗМСМА
3. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава
показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите,
кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са
определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от
Закона за публичните финанси.
(3) Когато се финансират обекти на територията на кметствата и населените места с
кметски наместници и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства,
кметските наместници или оправомощени от тях длъжностни лица се включват в
съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, участват при
съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за
устройство на територията и нормативните актове по прилагането му, и в комисиите за
въвеждане в експлоатация на строежите."
2. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни
горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се
намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския
център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският
съвет определя:
1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ
ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното
населено място;
2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско
имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите,
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в
съответното населено място.
(6) Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а" - „д" от Закона за
публичните финанси се определят въз основа на обективни критерии, определени с
наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а капиталовите разходи по чл.
45, ал. 1, т. 2, буква „е" от Закона за публичните финанси се определят въз основа на
актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района
или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с
кмета на района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид
и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз."
Това налага промяна в чл. 104 от Правилник на организацията и дейността на
ОбС - Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, като в чл. 104 – създават се нови алинеи 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10, в
съответствие на изменените разпоредба на чл. 52 от ЗМСМА и чл. 140 ал. 1 и ал. 4 от
ЗПФ.

Промяната в нормативната база налага съответните изменения и допълнения в
действащия Правилник на организацията и дейността на ОбС - Кюстендил, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати:
С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет град Кюстендил, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, вътрешната нормативна уредба ще
бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.
Очаква се да се създаде добра рамка за работата на колективният орган през мандат
2019г. – 2023 г. Проекта е съобразен със законите на Република България и е
предпоставка за прозрачност и законност при провеждане на заседанията на Общински
съвет и на неговите комисии
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба
За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са
необходими допълнителни финансови и други средства.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е
разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е
документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на
населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият
проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на
издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то
приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

