На заинтересованите се предоставя 30- дневен срок, считан от
27.12.2019 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е
предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение първо от ЗНА, поради
необходимостта Общински съвет – Марица, мандат 2019 – 2023 г. да
предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на
неотложни решения, важни за община Марица. Предложенията могат да
бъдат депозирани на адрес – гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 57а,
тел.032/907814 в деловодството на Общински съвет – Марица,
Информационен център или на следния електронен адрес: obs@maritsa.org

ПРОЕКТ!
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК
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 22.12.2011г.
Изменен с Решение №1, взето с Протокол № 1 от 12.01.2012 г.
Изменен с Решение № 2, взето с Протокол № 1 от 28.01.2014 г.
Изменен с Решение № 9, взето с Протокол № 3 от 17.12.2015 г.
Изменен с Решение № 288, взето с Протокол № 9 от 29.08.2016 г.
Изменен с Решение № 174, взето с Протокол № 7 от 29.05.2018 г.
§1.Чл.6 се изменя така:“Чл.6. Актовете на общинския съвет се
изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок
от приемането им.“
§2.Чл.22 се изменя така:“Чл.22. Председателят на общинския съвет
изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на
съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се
разгласява на населението на официалната интернет страница на община
Марица, в печата или по друг подходящ начин .“
§3.Чл.27 се изменя така:“Чл.27. Дейността на общинския съвет и
неговите комисии се подпомага от общинската администрация чрез
обособено в нея самостоятелно звено, което осъществява организационнотехническото и административно обслужване .“
§4.В Чл.33, ал.1 се изменя така : „ (1) По решение на общото събрание
на населението могат да бъдат избирани кметски съветници за
подпомагане кмета на кметството при изпълнение на функциите му. Броят
на съветниците се определя, както следва: по един представител от
политическа партия, представена в общинския съвет, избраните общински
съветници от съответното населено място и до трима жители с постоянен
адрес в населеното място, където е административния център на
кметството.“
§5.В Чл.34, ал.2 се отменя .
§6.В Чл.35, ал.1 се изменя така : (1) Общинският съветник не може да
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извършва дейности и да участва при вземане на решения, когато е налице
конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ.“
§7.Чл.40 се изменя така : Чл.40. Общинският съветник не може да
участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени
интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по
съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора
степен включително.
§8.В Чл.53, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1.т.9 се изменя така : „9. Комисия по установяване на конфликт на
интереси;“
2.създава се нова т.10:“10.Комисия по обществен ред и сигурност;
§7.В Чл.60 се правят следните изменения:
1.алинея 3 се отменя;
2.алинея 4а се отменя;
3.алинея 4б се отменя;
§9.В Чл.73 се правят следните изменения:
1.ал.1 се изменя така :“ (1) Кметът на общината или общински
съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в
дневния ред след срока по чл. 72, ал. 1, ако се регистрират при звеното по
чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от 12:00 часа на предхождащия
заседанието ден.
2.В ал.1,т.2 се изменя така :“2.спазването на законово определен
срок, който не позволява прилагането на установената процедура.“
§10.В Чл.99, ал.1 се изменя така : (1) За заседанието на общинския
съвет се води подробен протокол. Протоколът се води от служител в
звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА и се подписва от него и от
председателя на общинския съвет най-късно в 5 дневен срок от
заседанието.
§11.В Чл.102, ал.1 се изменя така : (1) Председателите на постоянни
и временни комисии, общинските съветници ,кметът на община Марица и
заместник –кметове на общината имат право да внасят в Общинския
съвет проекти за правилници, наредби, решения, инструкции и други
актове.
§12.Чл.104 се изменя така :Чл.104. Председателят на общинския
съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до
кмета на общината и областния управител 7-дневен срок от приемането
им.
§13.В Чл.123, ал.3 се отменя.
§14.В Чл.130, ал.2 се отменя.
§15.В Чл.132, ал.4 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§.16. Правилникът влиза в сила на …………….2019 година .
§.17. Настоящият правилник е приет с решение №………..взето протокол
№…от заседание на Общински съвет -Марица на …………..2019 година на
основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация .
Председател ОбС-Марица:ГЕРГАНА ТРЕНДАФИЛОВА
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