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М О Т И В И   
 

към проект за изменение и допълнение на  

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

 

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 Проекта за изменение и 

допълнение на „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Малко 

Търново, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ” 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 Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. 

 

Промяната касае основно разпоредбата на чл. 20 ал. 1 и ал. 2 от Правилника, 

която гласи: Чл. 20. (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани с 

тяхно съгласие извън територията на общината във връзка с изпълнението на 

техните функции. 

(2) Командироването по ал. 1 се извършва от председателя на общинския. 
 

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 наредбата за изменение и допълнение на Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация цели привеждането й в 

съответствие с действащите нормативни актове от по - висока степ, а именно: Закон за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредба за 

служебните командировки и специализации в чужбина. 
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         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 нормативната база, отнасяща се за взаимодействие с 

администрацията и вътрешно-структурните дейности на Община Малко Търново; 

 

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: 
Предлаганите промени и изменения в Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. 

 

 

Предвид изложените мотиви, предложението на проект за изменение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Малко Търново, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е както 

следва: 

 

 

§ 1. В чл. 20, ал. 2 думите: „председателя на общинския“ се заменя с думите: 

„кмета на общината“  

 


