
Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 30 дни, Община Марица чрез настоящото публикуване, предоставя 
възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища по проекта на Наредбата на e-mail adpec:obshtina@maritsa.org 

МОТИВИ: 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРАВИЛНИК ЗА 
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Във връзка с привеждане на Правилника за организацията и дейността на 
общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА. 

 Предложената промяна в Правилника няма да доведе до необходимост от 
допълнителни финансови средства за бюджета на община „Марица“. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. 

 Синхронизиране на нормативната база на община „Марица“ в съответствие с 
българското законодателство. 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

Предлаганите промени в Правилника за организацията и дейността на общински 
съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 
 
Чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75, 76, 77 и 79 от АПК. 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет „Марица“, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, както следва: 

 
1. Чл.15, ал.1 се изменя, както следва: „Изборът за председател се провежда с тайно 

гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от 
гласовете от общия брой на съветниците.“  

2. Към чл.17, ал.1, т. 2 се добавя: „взето по реда на чл.15, ал.1“ 



3. Чл.17, ал.1, т.3 се изменя, както следва: “ влизане в сила на акт, с който е установен 
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество.“ 

4. В чл.17 се създават ал. 5, 6 и 7: 
„(5) Председател на общински съвет, който преди избирането му за председател на 
общинския съвет е работил в държавно или общинско учреждение или 
предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско 
участие в капитала или в бюджетна организация, има право след прекратяване на 
правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си 
длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга равностойна длъжност с повече 
от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна 
организация. 
(6) Когато предишната длъжност по ал. 5 е заета от друго лице, правоотношението 
с това лице се прекратява без предизвестие. 
(7)   Разпоредбите на ал. 5 и 6 не се прилагат, когато председателят на общинския 
съвет е заемал друга изборна или мандатна длъжност преди избирането му за 
председател на съвета.“ 

5. Чл.18, ал.1, т.3 се изменя, както следва: „влизане в сила на акт, с който е установен 
конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество.“ 

6. Чл.21, ал.1, т.8 се отменя 
7. Чл.131, ал.1 се изменя, както следва: „В структурата на общинската администрация 

се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на 
неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно 
обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на 
общинския съвет.“ 

8.  Чл.131, ал.2 се изменя, както следва : „Служителите в звеното се назначават и 
освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на 
общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава 
служители в звеното, за които не е направено писмено предложение от 
председателя на общинския съвет.“ 

9.  Чл.132 се изменя, както следва :  
(1) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на 
общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава по 
реда на чл. 129, ал. 1 по предложение на председателя на общинския съвет. 
(2) Служителите в звеното подпомагат дейността на председателя на общинския 
съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и 
провеждането на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. 
(3) Председателят на общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, 
ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на 
изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от 
председателя на общинския съвет. 
(4) Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника 
по Глава тринадесета, Параграф 1, на основание чл.21, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация.  
 


