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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Иван Мечков - общински съветник
ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на
Столичния общински съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

Прави впечатление, че доста често вносители на доклади не присъстват
на заседанията на СОС и се представляват от упълномощени лица.
В тази връзка предлагам да бъдат извършени следните промени в чл. 81
от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.
Ал. 4 гласи: „Лицата, вносители на доклади или упълномощени техни
представители, които не са общински съветници, в т. ч. кметове на райони
присъстват на заседанията на общинския съвет, по ред, определен от
председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на
заседанията те са длъжни да спазват установения ред. Представителите на
средствата за масово осведомяване могат да присъстват на заседанията на СОС
след акредитирането им от председателя на Столичния общински съвет.“
Ал. 4 да бъде редактирана по следния начин: „Лицата, вносители на
доклади или упълномощени техни представители (вносителите на доклади
могат да упълномощават други лица, само при неотложни случаи - отпуск по
болест, командировка, домашен отпуск), които не са общински съветници, в т.
ч. кметове на райони присъстват на заседанията на общинския съвет, по ред,
определен от председателя, като заемат специално определените за тях места.
По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
Представителите на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на
заседанията на СОС след акредитирането им от председателя на Столичния
общински съвет.“
Да се добави нова алинея под № 5, като съответно останалите алинеи
станат номера 6, 7 и 8.

Ал. 5 Столичният общински съвет вна своите заседания не разглежда
доклади, на които не присъства вносителя, освен ако е възпрепятстван от
споменатите в ал. 4 случаи и на това основание е упълномощил свой
представител.
Предложените промените не изискват финансов ресурс.
Предложените промени ще доведат до по-добра организация в работата
на СОС.

30.09.2021 г.
гр. София
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ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ

№

_____

на Столичния общински съвет

от________ 200__ година
ОТНОСНО: Промяна в Правилника
дейността на Столичния общински съвет

за

организацията

и

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

РЕШИ:
Приема промени в Правилника за организацията и дейността на
Столичния общински съвет, както следва:
В чл. 81, ал. 4. се променя на: „Лицата, вносители на доклади или
упълномощени техни представители (вносителите на доклади могат да
упълномощават други лица, само при неотложни случаи - отпуск по болест,
командировка, домашен отпуск), които не са общински съветници, в т. ч.
кметове на райони присъстват на заседанията на общинския съвет, по ред,
определен от председателя, като заемат специално определените за тях места.
По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
Представителите на средствата за масово осведомяване могат да присъстват на
заседанията на СОС след акредитирането им от председателя на Столичния
общински съвет.“

В чл. 81 се добавя нова ал. 5 със следното съдържание: СОС не разглежда
доклади, на които не присъства вносителят, освен ако е възпрепятстван от
споменатите в ал. 4 случаи и на това основание е упълномощил свой
представител.
В чл. 81 алинеи 5, 6 и 7 стават съответно 6, 7 и 8.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински

съвет, проведено на .. ..2021 г., Протокол №... точка ...от дневния ред, по
доклад № ... и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински

съвет.
Подпис:

(Елен Герджиков)

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
към Доклад на общинския съветник Иван Мечков

1. Дефиниране на проблема.
В Правилника за организацията и дейността на СОС не е определено
ясно, при какви случаи лицата, вносители на доклади, могат да
упълномощават други лица да ги представляват на заседания на Столичния
общински съвет. Често срещано явление е, разглеждани в СОС доклади да
бъдат защитавани от упълномощени лица, които в редица случаи не са
наясно в пълен обем с проблематиката им. Освен това е имало и случаи,
когато при разглеждане на доклади не присъства нито вносител, нито
упълномощено от него лице. Още повече, че в Правилника, касаеща
заседания на комисиите е регламентирано, че: „Комисията не е задължена
да разгледа въпроси, включени в дневния ред, ако вносителят или
упълномощено от него лице не присъства на заседанието, (чл. 51, ал. 2).

2. Цел.
Целта на предложените промени е да се предостави възможност на
общинските съветници да задават въпросите си на вносителя, и само по
изключение на упълномощени от него лица. По този начин ще се постигне
по-добра информираност при вземането на решения от СОС, а общинските
съветници ще получават пълната информация по съответния доклад.

3. Идентифициране на заинтересованите страни.
Предложената промяна касае пряко вносителите на доклади.
4. Негативни въздействия.
Не са идентифицирани негативни въздействия.
5. Положителни въздействия:
Ще се подобри информираността на общинските съветници при
вземане на решения.

6. Потенциални рискове.
Не са идентифицирани.
29.08.2021 г.

гр. София

Иван Мечков:

(общински съветник)

