
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Институция: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МАРИЦА 

Нормативен акт: 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 22.12.2011 

г.,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.,изменен с решение 

№1, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 година . 

 

I. Дефиниране на проблема:  

Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Марица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация се издава на основание чл.21,ал.2 и ал.3 във връзка с чл.28а от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 

    1. Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, 

общинския съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който е 

подзаконов нормативен акт, уреждащ обществени отношения от местно значение. 

  Обстоятелствата, които налагат приемането на предложения Проект на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация са свързани с приемането на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ДВ, бр. 70 от 2020 г., в 

сила от 07.08.2020 г.), според който  при обявени извънредно положение, бедствено 

положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи 

територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените 

ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на 

присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат 

заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като 

се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически 

средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и 

звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

 



    В настоящия проект за изменение и допълнение нормата на чл.28а от ЗМСМА е 

доразвита и регламентирана процедурата подробно.. Целта е да се постигне по–голяма 

яснота на нормативния акт и да се улесни неговото прилагане. 

     2. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила 

на подзаконовия нормативен акт.  

     ІІ. Цели и очаквани резултати: 

    1.Да се актуализира и синхронизира Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация със Закона за нормативните актове (ЗНА)  и Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

    2.Очаквани резултати от приеманите изменения в Правилника:     

  Регламентиране на процедура в Правилник за организацията и дейността на общински 

съвет „Марица”, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация ,която да позволи неговата работа неприсъствено и дистанционно. 

 

    ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Справката за отразените 

становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната 

страница на Община „Марица". 


