ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№1
Взето с протокол № 1 от 12.01.2012 г.
ОТНОСНО: Изменение на решение № 15, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
на общински съвет „Марица”, с което е приет Правилник за организацията и
дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
ОСНОВАНИЕ: чл. 45, ал. 7 и 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
Общински съвет „Марица” изменя свое решение № 15, взето с протокол №
4 от 22.12.2011 г., като приема Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността на общински съвет „Марица”, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение
№ 15, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г. на общински съвет „Марица”, със
съдържание, както следва:
§1. В чл. 24, точка първа придобива тази редакция:
„Подпомага председателя и осъществява възложените от него дейности с
организационно-технически характер.”
§2. Чл. 25 се изменя така:
„Председателският съвет подпомага дейността на председателя на
общинския съвет в организационно-техническата част, като:
1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за
работата на общинския съвет;
2. провежда консултации във връзка с дейността на общинския съвет;
3. предлага състав на делегации за международни контакти;
4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по
обществено значими въпроси на общината.“
МОТИВИ:

Приетия с решение № 15 Правилник за организацията и

дейността на общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация са допуснати редица неточности и нередовности
в единични разпоредби, които водят до формална неиздържаност на отделни
текстове, поради което същите са върнати за ново обсъждане от областния
управител в общински съвет „Марица”. Ето защо Общинският съвет намира
решението за целесъобразно.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
27
27
27
0
0

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

“М А Р И Ц А”

РЕШЕНИЕ№2
Взето с протокол № 1 от 12.01.2012 г.
ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 20, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА.
След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
1. Отменя свое решение № 20, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
2. Определя общата численост и структурата на Дейност „Общинска
администрация”, считано от 01.02.2012 г. – 115 щ. бр. /Приложение № 1 и
Приложение № 2/.
МОТИВИ: Във връзка с упражняване контрол за законосъобразност на актовете
на общинските съвети, Областния управител на област Пловдив връща за ново
разглеждане решение № 20, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г.
На основание гореизложеното и с оглед повишаване ефективността в
работата и оптимизиране на разходите в общинска администрация и подготовката
на бюджета за 2012 година, Общинският съвет намира решението за
целесъобразно.

ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА:……………
Председател на ОбС “Марица”

Вярно: ………………
/П. СТОЕВА/

Общ брой общ.
съветници
Присъствали
Гласували
За
Против
Въздържали се

29
28
28
28
0
0

Приложение №1

ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
В ОБЩИНА „МАРИЦА” - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

№
по
ред

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И
ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

ЧИСЛЕНОСТ
Щ. БР.

1.

Кмет

1

2.

Зам. кмет

4

3.

Секретар

1

4.

Вътрешен одитор

2

5.

Финансов контрольор

1

6.

Връзки с обществеността, протокол и медии

1

7.

Главен архитект

1

8.

Дирекция Устройство на територията

12

9.

Дирекция общинска собственост и ЗИТ

12

10.

Дирекция Обща администрация

24

11.

Дирекция Местни приходи

7

12.

Кметове на кметства

19

13.

Администрация в кметствата

30

14.

Обща численост:

115

