
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме 

следните:  

 

Мотиви към проект за изменение и допълнение  на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии 

и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново 

I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с 

администрацията на Община Малко Търново: 

 

 Постъпила докладна записка в деловодството на Общински съвет – Малко 

Търново с вх. № 348/25.01.2021г. от общинската съветничка Дора Петкова от БСП за 

България. 

 

II. Цели, които се поставят с предложения изменения и допълнения: 

 

Целта, която се преследва с промяна в текста на ч. 11, с които е уреждане на 

минималния броят от общински съветници за образуват групи да се намали минимално 

изискуеми брой от 3 на 2. Това се дължи на чисто процедурни пречки, които имат и 

биха имали представителите на БСП за България в активното участие в работата на 

общинския съвет с оглед техния брой и представителство в състава на съвета за мандат 

2019-2023г.  

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новият 

правилник. 

 

            За прилагането на изменението и допълнението на Правилника, не са 

необходими допълнителни финансови средства.. 

  

IV. Очаквани резултати от прилагането. 

 

В резултат на приемане на измененията и допълненията на Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и 

взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново се очаква да се 

подобри организацията и работата на съвета и да се осигурят равни права за участие на 

всички общински съветници в работата му. 

 

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз. 

 

Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с 

европейското законодателство. 

 

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 01.02.2021г., за 

предложения и становища.  

Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, 

поради непредвидими обстоятелства, свързани с разрастващата се епидимична 

обстановка и необходимостта Общински съвет – Малко Търново да предприеме 

навременни мерки за свикване на заседания. 

 

 


