
Мотиви към проекта за 

Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет - Марица, неговите комисии  и взаимодействието му 

с общинската администрация. 

                                          / съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/ 

 

          I. Причините, които налагат изменението на „Правилника“:   

Причината, която налага приемането на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет „Марица“, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация е постъпил протест от 

Окръжна прокуратура – Пловдив, с който се атакуват разпоредби от правилника –  

чл.24, т.2, чл.25 и чл.26, свързани с дейността на председателски съвет. Според 

прокурора, създаването на „Председателски съвет“ и натоварването му с функции не се 

основава на ЗМСМА и тези разпоредби от правилника следва да бъдат отменени като 

незаконосъобразни и противоречащи на ЗМСМА. 

Проектът на Правилника, ведно с мотивите и частична оценка на въздействието ще 

бъдат публикувани на официалния сайт на Община Марица/Общински съвет „Марица“, 

в раздел „Обществения обсъждания“ за становище и предложения от заинтересованите 

лица. 

II. Цел на приемането на Правилника   

Целта на приемането на настоящите промени е актуализиране на действащия 

Правилник и осигуряване на безпрепятствена  работа  на Общински съвет - Марица  и 

неговите комисии. 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника  

Приемането на измененията и допълненията на Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет - Марица, не изисква финансови средства.  

IV. Очаквани резултати 

Привеждане в съответствие с изискванията на закона - ЗМСМА.  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Проекта за изменение на Правилника е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен и не противоречи на норми на правото на Европейския съюз, тъй като 

същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи 

заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност и прозрачност. 

Проектът на нормативния акт е публикуван на официалната страница на Община 

„Марица“ на 22.06.2022 година. 
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