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МОТИВИ  

 
към проект Правилник 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 

 

 

 

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община 

Малко Търново приема предложения и становища относно Правилник 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 на e-

mail: os_m_tarnovo@abv.bg  или в Центъра за административно обслужване на Община 

Малко Търново на адрес: гр.Малко Търново, обл. Бургас, ул. „Малкотърновска комуна“ 

№ 3. 

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

следните Мотиви 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. 

Причини, които налагат приемането: 

Подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура-Бургас, чрез Общински 

съвет Малко Търново до Административен съд гр.Бургас. 

Целите, които се поставят: 

Проектът на Правилник 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 цели привеждането му в съответствие с 

действащите нормативни актове от по- висока степен, а именно: КРБ, ЗМСМА и ЗГР. 

         Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от бюджета на общината. 

Очаквани резултати от прилагането: 

         Актуализиране на Правилник 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 и привеждането му в 

съответствие с действащите нормативни актове от по- висока степен, а именно: КРБ, 

ЗМСМА. 



Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 

Предлагания проект Правилник 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 е в съответствие с 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

        Мотиви за необходимостта от намаляване срока за обществена консултация 

съгласно чл. 26, ал.4 от ЗНА: Срокът на обществената консултация по проекта на 

нормативен акт е 30 дни. Чл.26, ал.4, изр. второ от ЗНА предвижда: „При изключителни 

случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, 

съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.” 

        В конкретния случай Протестът на Прокуратурата мотивира незаконосъобразност 

на определена разпоредба от подзаконов нормативен акт.  Касае се за необходимост от 

спешни нормативни промени, свързани с постигане на законосъобразност на 

подзаконовия нормативен акт с нормативния акт от по-висока степен.  

Поради принципът на процесуална икономия, който е основен за 

административното и съдебно-административното производство и възможността до 

разглеждане на делото в Административен съд – Бургас, (насрочено на 22.03.2018 г.),  

оспорваната разпоредба да бъде отменена, считам че е налице достатъчна обективна 

обосновка  за съкращаване на срока на консултациите.  
 

Предвид изложените мотиви, предложението на проект на Правилник 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 е както следва: 

 

ПРАВИЛНИК 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 

 

 §1. Отменя  чл.23,ал.1, т.7; 

Заключителна разпоредба 

 

 
 §2. Правилник 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 влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет – 

Малко Търново. 

 

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Малко Търново с Решение № 

..............., взето с Протокол № ........./..................г.  

 
Председател на Общински съвет – Малко Търново: ................................ 

 

 


