УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА СОФИЯ,
Позволете ми да взема отношение по представения проект за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към СО /ПОДСИСО/.
Мнението ще изразя чрез съпоставяне и практически анализ на някои текстове от действащия
правилник, предложени за изменение и съотносимостта им към основния устройствен закон на
местната власт у нас - ЗМСМА.
В цитирания по-горе закон, чл. 46, ал. 1 т.т. 2 и 3, на кметът на район или кметство са вменени
задълженията „организира провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия; отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на
общинската собственост“.
Тези разпоредби изискват кметът на район или кметство да разполага с длъжностен състав на
пряко подчинение, който в оперативен порядък да му докладва директно за състоянието на
общинската собственост и градската среда, откъдето следва да се вземат решения за
провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия. В момента кметовете на
райони и кметства в София не разполагат с такъв длъжностен състав и не са в състояние адекватно
и навреме да изпълняват тези свои задължения по ЗМСМА. Такъв длъжностен състав са районните
инспекторати.
Да видим сега някои разпоредби на ПОДСИСО.
Чл. 18. (1) Началниците на районните инспекторати са пряко подчинени на Директора на
Инспектората.
Чл. 20. (3) Кметовете нар ай они и кметства възлагат задачи на служителите на
Инспектората, разпределени на тяхната територия чрез Директора и заместник- директора
на Инспектората или при предварително съгласуване със същите ...
Тези и други текстове недвусмислено показват, че на районните кметове е отредена
съгласувателна функция. Пътят на възлагане, действие и отчетност е необосновано дълъг, в найчестият брой от случаите връзката се къса и това прави схемата неработеща. Липсващата директна
връзка районен кмет-районен инспекторат води до това, че районните кметове вървят след
събитията и научават за състоянието и щетите по градската среда от сигнали на граждани, което е
порочна практика. Не на последно м ясто-тази управленска схема не отчита реалната обществена
функция и доверие, което районните кметове са получили и трябва да защитават като преки
избраници на населението по места.
За да бъде спазен духът на закона и европейските принципи за децентрализация на местното
самоуправление, този правилник трябва да бъде променен по начина, който този проект
предвижда.
Подкрепям внесения Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Столичен инспекторат към Столична община.
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