ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
„МАРИЦА“, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ
С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
/ПРОЕКТ/

§.1.В член чл.5, ал.1 от Правилника се правят следните
изменения и допълнения:
1.Точка 5 се изменя така:
„т.5.Приема и изменя годишния бюджет на общината и приема
отчета за изпълнението му с поименно гласуване с мнозинство повече от
половината от общия брой съветници. При неприемане на отчета за
изпълнение на годишния бюджет на общината ,същият се внася отново за
разглеждане и приемане от кмета на общината в седмодневен срок;“
2.Създава се нова точка 5а:
„т.5а.Осъществява контрол за изпълнението на годишния бюджет на
общината,изслушва кмета на общината или заместник кмет по отправени
към тях питания във връзка с изпълнението на бюджета;“
3.Точка 12 се изменя така:
„т.12.Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на
общината, които отразяват и европейските политики за развитие на
местните общности и осъществява контрол по тяхното изпълнение;“
4.Създава се нова точка 15а:
„т.15а. Приема отчета на представителите по т.15 и осъществява
контрол за участието на общината в сдружения на местните власти в
страната и чужбина,както и в други юридически лица с нестопанска цел;“
§.2.Член 9 от Правилника се изменя така:
„Чл.9 . Първото заседание на новоизбрания общински съвет се
свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от
обявяването на резултатите от изборите.“
§.3.В член чл.17 от Правилника се правят следните изменения и
допълнения:
1.Създава се нова точка 3:
„3.По мотивирано писмено искане на повече от половината от общия
брой общински съветници;“
2.Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал.1, т.2 и т.3 решението на общинския съвет се
взема по реда на чл.15.“
§.3.В член чл.18 от Правилника се правят следните изменения:

1.Алинея 1,т.3 се изменя така:
„т.3.По мотивирано писмено искане на повече от половината от
общия брой общински съветници;“
§.4.В член чл.18 от Правилника се правят следните изменения и
допълнения:
1.Създава се нова точка 4:
„т.4.В случаите на чл.19, чл.20, ал.3 и ал.4 заместник –
председателя на общинския съвет замества председателя.“
§.5.В член чл.29 от Правилника се правят следните изменения и
допълнения:
1.Алинея 3 се изменя така:
„(3) Общинския съветник е длъжен да присъства на заседанията на
общинския съвет и на комисиите, в които е избран и да участва в
решаването на разглежданите въпроси.За всяко отсъствие той дължи
писмено уведомление. При неизпълнение на тези задължения от
възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер,
както следва:
1.За отсъствие без уважителна причина от заседание на комисия на
която общинския съветник е член -15 на сто от възнаграждението му за
съответния месец ;
2.За отсъствие без уважителна причина от едно заседание на
общинския съвет -25 на сто от възнаграждението му за съответния месец.“;
§.6.В член чл.33 от Правилника се правят следните изменения и
допълнения:
1.Създава се нова алинея 4:
„(4).Кметските съветници подпомагат кмета на населеното място
при изпълнение на функциите му по чл.46, ал.1, т.1, 2, 3, 5 и 8 от ЗМСМА;“
2.Създава се нова алинея 5:
„(5).Кметските съветници имат право на съвещателен глас и
изразяват становище;“
3.Създава се нова алинея 6:
(6) Становището на кметските съветници или липсата на такова не
представлява пречка за разглеждане на предложение от Общински съвет
„Марица“ и вземане на решение по него.“
§.7.В член чл.60 от Правилника се правят следните изменения и
допълнения:
1.Създава се нова ал.4а:
„(4)а.Протокола на кметските съветници по предходната алинея се
предоставя в 30-дневен срок от постъпване на искане, с което се стартира
инициатива за извършване на действия по разпореждане или управление с
общинско имущество“;
§.8.В член чл.61 от Правилника се правят следните допълнения:
1.Създава се нова алинея 5:

„(5).Откритите заседания на постоянните комисии могат да бъдат
излъчвани по електронен път, в реално време на интернет страницата на
община „Марица“. Записите от заседанията се архивират и са достъпни за
преглед;“
§.9.В член чл.78 от Правилника се правят следните допълнения:
1.Създава се нова алинея 6:
„(6).Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват по
електронен път, в реално време на интернет страницата на община
„Марица“. Записите от заседанията се архивират и са достъпни за
преглед;“
§.10. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Марица се издава на
основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА във връзка с чл.11,ал.3 от ЗМСМА;
§.11. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Марица, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е приет с
Решение № .... по Протокол № ....../...................г. на Общински съвет –
Марица и влиза в сила на ……………;

МОТИВИ
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МАРИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Основание: чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове
Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация (чл.21, ал.3 от ЗМСМА). Съгласно чл.7, ал.1 от Закона за
нормативните актове, правилникът е нормативен акт, който се издава за
прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни
органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. В този смисъл е и Решение №
2409/06.03.2015 г. по адм.д.№ 5847/2014 г. на Върховния административен съд, в
което е прието, че правилникът е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.7,
ал.1 от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Съгласно разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗНА, обществени отношения,
които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с
неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен.
Поради това следва да се приемат промени в сега действащия правилник, а не да
се приема изцяло нов такъв акт.
С оглед на гореизложеното, предложението на временната комисията за
изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,избрана с решение № 3, взето
с протокол № 2 от Заседание на Общински съвет-Марица, проведено на
26.11.2015 година съответства на изискванията на ЗМСМА.
Проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет „Марица”, заедно с мотивите към
него на основание чл.26, ал.2 от ЗМСМА следва да се публикува на интернет
страницата на община Марица.
Заинтересуваните лица имат право в 14- дневен срок да депозират в
деловодството на Община-Марица предложения и становища по Проекта за изменение
и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Марица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА
Председател на Общински съвет

