СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛАЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТА ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
„ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ“

В срока за обществени консултации е постъпило едно предложение, в което се
посочва, че чл. 4 и приложенията към публикувания Проект на Правилник за
организацията и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство
„Зелени асистенти” следва да бъдат съобразени с чл. 26, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Указ №
883 за прилагане на Закона за нopмaтивнитe aктoвe. Отправено е предложение в
заключителни разпоредби на правилника §1 да бъде допълнен с „ , чл.3 т.2
ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) връзка с
чл.2 Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление.”.
Така отправеното предложение по отношение на чл. 4 и приложенията към
Проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
„Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти” бе разгледано и прието.
В §1 на Проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинско
предприятие „Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти”, е посочено, че се
приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост. Европейската харта
за местното самоуправление отстоява правото на гражданите да участват в
управлението на обществените дела. Същата подчертава необходимостта от отчитането
в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяване
потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. С
Проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
„Озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти” се предлага приемане на
подзаконов нормативен акт, който подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА от Общински съвет – Бургас като орган на местно самоуправление. В случая
безспорно са приложими разпоредбите на Европейската харта за местното
самоуправление. С цел внасяне на яснота и сигурност, че предложеният Проект е
съобразен с европейското законодателство §1 от Допълнителните разпоредби ще се
допълни така: „ , чл. 3, т. 1 във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за
местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.).”

Европейската харта за местното самоуправление
Член 3 – Понятие за местно самоуправление
1. Под местно самоуправление се разбира правото и реалната възможност за местните
общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес
на тяхното население, съществена част от обществените дела.
2. Това право се упражнява чрез съвети или събрания, чиито членове са избрани чрез
свободни, тайни, равни, преки и общи избори и които могат да имат изпълнителни 13 органи,
които отговарят пред тях. Тази разпоредба не изключва възможността да се прибягва до
събрания на гражданите, референдуми или до всякакви други форми на пряко участие на
гражданите, когато това е позволено от закона.
Член 4 – Обхват на местното самоуправление
1. Основните правомощия на органите на местно самоуправление се определят от
Конституцията или от закона. Независимо от това, тази разпоредба не е пречка за
предоставянето на органите на местно самоуправление на правомощия за специфични цели в
съответствие със закона.
2. Органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да
поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната компетентност или
предоставен на друга власт.
3. За предпочитане е изпълнението на обществените задължения да бъде възложено по
принцип на властите, които са най-близо до гражданите. Възлагането на задължения на друга
власт трябва да бъде съобразено с мащаба и естеството на задачата и изискванията за
ефективност и икономия.
4. Правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, поначало трябва да бъдат
пълни и неограничени. Те могат да бъдат оспорвани или ограничавани от друга власт,
централна или регионална, само в рамките на закона.
5. В случай на делегиране на правомощия от централен или регионален орган на власт
органите на местно самоуправление трябва да разполагат, доколкото е възможно, със свобода
да приспособят упражняването им към местните условия.
6. В процеса на планиране и на взимане на решения, доколкото това е възможно,
своевременно и по подходящ начин трябва да се взема становището на органите на местно
самоуправление по всички пряко засягащи ги въпроси.

…………………………………………………………………………………………………………………………
Допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление.
Член 2 – Изпълнение на мерки за правото на участие

i.

1. Страните следва да вземат всички необходими мерки така, че правото на участие в делата на
местното самоуправление да влезе в сила.
2. Тези мерки за упражняването на правото на участие трябва да включват:
оправомощаване на органите на местното самоуправление да предоставят възможност, насърчават
и улесняват упражняването на правото на участие, установено в този Протокол;

ii. осигуряване създаването на:
а. процедури за ангажиране на хората, които могат да включват консултативни процеси, местни
референдуми и петиции, а в случаите, когато местното самоуправление покрива голямо население
и/или обхваща голям географски регион – мерки за ангажиране на хората на равнище, близко до
тях;
б. процедури за достъп до официалните документи на органите на местното самоуправление в
съответствие с конституционния ред и международните правни задължения на Страната;
в. мерки, които отговарят на потребностите на категории граждани, сблъскващи се с конкретни
препятствия при участието, и
г. механизми и процедури за разглеждане и отговаряне на жалби и предложения относно
функционирането на органите на местното самоуправление и местните публични услуги;
iii. стимулиране използването на информационни и комуникационни технологии за насърчаването и
упражняването на правото на участие, установено в този Протокол.
3. Процедурите, мерките и механизмите могат да бъдат различни за отделните категории органи
на местно самоуправление с оглед на тяхната големина и компетенции.
4. В процесите на планиране и вземане на решения относно мерките, които трябва да се
предприемат за влизането в сила на правото на участие в делата на местното самоуправление,
трябва да се провеждат консултации с органите на местно самоуправление, доколкото е възможно
навременно и по подходящ начин.

