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ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
към Доклад с per. № СОА20-ВК66-8893/26.10.2020 г.
1. Дефиниране на проблема.

В Правилника за организацията и дейността на СОС не е регламентирано
времето за изказване на лица, които не са общински съветници.
По време на сесии на СОС във връзка с обсъждане на доклади се
предоставя думата на вносителите, които в редица случаи не са общински
съветници. За общинските съветници регламентът за изказвания по
доклади е 5 мин., докато за външните лица няма такъв регламент, което
удължава излишно времето и утежнява провеждането на заседанията. С
предложената промяна в Правилника, ще се се създадат единни критерии
за изказванията по докладите от общинските съветници и от външни лица.
2. Цел.
Целта на предложената промяна е да се създадат еднакви правила за
изказвания по доклади и други въпроси между общинските съветници и
външни лица.
3. Идентифициране на заинтересованите страни.
Предложената промяна касае пряко всички външни лица, внасящи доклади
в СОС. Косвено засяга и общинските съветници, които ще бъдат
равнопоставени по продължителност на изказванията спряма външните
лица.
4. Варианти на действие:
Вариант 1. При примането на предложения проект за промяна в
Правилника ще се създаде по-добра организация при приемането на
докладите и ще се намалят предпоставките за излишно удължаване на
работата на СОС.
Вариант 2. При неприемана на Проекта, ще продължи да се губи време в
излишни презентации и обяснения на детайли, при положение, че
докладите се разглеждат от общинските съветници в комисии и те са
наясно с тях.
5. Негативни въздействия.
Вариант 1. Не са идентифицирани негативни въздействия.
Вариант 2. Излишно удължаване на времето при приемането на докладите
в СОС. Като пример може да се посочи, че на заседание № 24 на СОС от

26..11.2020 г. от 49 доклада 26 не са били на общински съветници. При
презентацията им част от вносителите изразходваха много над 5 мин., за да
презентират докладите
си,
което
е нецелесъобразно
предвид
натовареността на СОС.
6. Положителни въздействия:
Вариант 1. Ще се подобри организацията на работата на СОС.
Вариант 2. Няма.
7. Потенциални рискове.
Не са идентифицирани.
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