
ПРОЕКТ! 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И 

ВЗАМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

Общински съвет Марица, на основание чл.26, ал.4 от Закона за 

нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния 

кодекс,  предоставя  възможност на всички заинтересовани лица в 30 - 

дневен срок от датата на публикуването на настоящия проект на интернет 

страницата на  Общински съвет - Марица,  да направят писмени 

предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат 

депозирани в деловодството на  Общинския съвет или изпратени на 

електронния адрес:e-mail: obs@maritsa.org  

Глава осма 

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 
Чл.72. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, 

премахва се подпомаган от председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-

малко 7 дни преди датата на заседанието. 

(2) В  дневния  ред  могат  да  бъдат  включени  само  материали,  по  които  са  

приети становища на комисиите на общинския съвет. 

(3) При   определяне   на   дневния   ред   за   всяко   заседание   на   

общинския   съвет, председателят на съвета включва отделна точка „изказвания, 

питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не 

повече от 30 минути за едно заседание. 

отменя (4) Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в 

деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за 

дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси.  

(5) Питанията,   предложенията   и   становищата   на   гражданите,   които   не   

са   по обществено значими  въпроси,  се  връщат  на  подателя  им  от  звеното  по  

чл.  29а,  ал.  2  от ЗМСМА в 30-дневен срок. 

 

Преходните и заключителни разпоредби 

 

  §7.Правилника за изменение и допълнение на Правилника за изменение допълнение 

на правилника за организацията и дейността на общински съвет Марица, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение 

№………….., влиза в сила на ….2022 година. 
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