ОБЩИНА САНДАНСКИ
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И
ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО „ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ“ КЪМ
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
Причини, които налагат приемането на предложения проект за Правилник:
В Общински съвет – Сандански е внесено предложение от кмета на община
Сандански за одобряване на общата численост и промяна на структурата на Общинска
администрация при община Сандански и звената към нея, която предвижда създаването
на ново звено „Общински инспекторат“. Звеното ще бъде на общинска издръжка и ще
осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на кмета на общината.
Правомощията на служителите, които ще работят в него са свързани с осъществяване
на контрол по спазването от физическите и юридическите лица на територията на
общината на нормативните актове, приети от ОбС – Сандански в сферата на опазване
на обществения ред, опазване на общинската инфраструктура, рекламната дейност,
отглеждането на кучета, опазване на околната среда, рекламната дейност, търговската
дейност, организацията на движението, преместваемите съоръжения по смисъла на
Закона за устройство на територията. Контролът, който ще осъществява звеното може
да бъде текущ, превантивен и последващ, в следствие на който ще се дават писмени
предписания или ще се налагат административни наказания по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
Функционирането на звено „Общински инспекторат“ би подпомогнало във
висока степен дейността на кмета на общината и би довело до осъществяване на по –
добър и по – стриктен контрол по спазване на нормативните актове, действащи на
територията на община Сандански в едни от най – важните сфери. Това от своя страна
ще допринесе за подобряване качеството на живот на гражданите, ще им осигури по –
голяма сигурност, по – чиста околна среда, по – добра инфраструктура.
Необходимо е организацията и дейността на звено „Общински инспекторат“ да
бъдат нормативно регламентирани, за да може то реално да осъществява своите
правомощия, и за да бъдат определени правата и задълженията на ръководителя му и на
служителите в него. В тази връзка предлагам на Вашето внимание проект за Правилник
за организацията и дейността на звено „Общински инспекторат“ към администрацията
на община Сандански, който урежда въпросите, свързани с функциите на звеното,
неговото финансиране, структурата му, видовете контрол, които ще осъществява,
санкциите, които ще налага.
Цели, които се поставят с предложения проект за Правилник:
С приемането на предложения Правилник ясно и точно ще бъдат
регламентирани основните функции, задължения и права на звено „Общински
инспекторат“. Правилникът ще бъде основният нормативен акт, съобразно който
ръководителят и служителите в звеното ще изпълняват своите служебни задължения.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения
Правилник:
За изпълнение на дейностите, заложени в проекта за Правилник ще трябва да
бъдат осигурени средства от бюджета на община Сандански.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект за Правилник е в пълно съответствие с европейското
законодателство, спазвайки разпоредбите и целите на националното и местно
законодателство.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересовните
лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 09.01.2018 година за предложения и
становища по изготвения проект за Правилник за организацията и дейността на звено
„Общински инспекторат“ към администрацията на община Сандански, предвид
необходимостта от регламентиране дейността на новосъздаденото звено „Общински
инспекторат“.

Предложенията и становищата могат да се подават в Центъра за административно
обслужване, бул. „Свобода“ №14, партер, (Деловодство) или на и-мейл адрес
oba_sandanski@abv.bg.

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg

