
 

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 

22.12.2011г., 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., изменен 

с Решение №1, взето с протокол № 1 от 28.01.2020 година, изменен с Решение №217, 

взето с протокол № 7 от 15.06.2021 година, изменен с Решение №1, взето с протокол № 

1 от 25.01.2022 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 е постъпил протест от ОП – 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. 

 

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

на подзаконовия нормативен акт.  

     ІІ. Цели и очаквани резултати: 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). 

      

    ІІІ. Идентифициране на заинтересованите страни: Справката за отразените 

становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната 

страница на Община „Марица". 


