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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА” 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 6 

 

Днес, на 15.02.2008 г., от 17.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество и вероизповеданията, на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.  

  

В работата на комисията с право на съвещателен глас участие взе Байчо Георгиев – 
председател на Общинския съвет. 

 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане Проекта за Правилник за организацията и дейността на обществения 
посредник, действащ на територията на община Две могили – част 3 и 4. 
 

По първа точка от дневния ред докладва Микерям Адям: 
Този път съм готова и предлагам раздел 3 и 4.  
ІІІ. ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК 

Чл.8. (1) Общественият посредник, действащ на територията на общината се избира 
от Общинския съвет, чрез конкурс. 

(2) Конкурсът се обявява публично чрез електронните и печатни медии и се провежда 
в месечен срок от обявяването му. 

Чл.9. (1) За обществен посредник се избира пълнолетен, психически здрав, 
неосъждан, български гражданин, с опит в администрацията, с високи морални качества, с 
постоянно местоживеене на територията на област Русе, със завършено висше образование 
и 10 години трудов стаж. 

(2) При равни други условия, кандидатите със завършено висше образование “Право”, 
или “Публична администрация” имат предимство.  

(3) За участие в конкурса кандидатите подават до Председателя на Общинския съвет 
заявление, мотивационно писмо, придружено с автобиография и други документи, 
удостоверяващи обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 и чл. 14 от този правилник. 

Чл.10. Документите на кандидатите се проверяват от временна комисия в състав от 
пет общински съветници, определени с решение на Общинския съвет. 

(2) Комисията провежда интервю с кандидатите за обществен посредник, което има за 
да провери и оцени познанията им в правозащитната област и вижданията им за 
взаимоотношенията между гражданите и местната власт. 

(3) След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата 
на явилия се на интервю кандидат, комисията извършва класиране и мотивирано предлага 
на Общинския съвет кандидатурите на първите трима показали най-добри резултати в 
конкурса. 
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Чл.11. (1) Общинският съвет избира обществения посредник с тайно гласуване, с 

мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. 
(2) В случай, че конкурсната процедура приключи без избор, с решението си за 

прекратяване Общинският съвет обявява нов конкурс. 
(3) Датата, която се определя за нов конкурс е не по-рано от три месеца от 

прекратяване на процедурата, завършила без избор. В този срок Председателят на 
Общинския съвет публично обявява конкурса. 

Чл.12. (1) Общественият посредник се избира за срок от четири години и за не повече 
от два последователни мандата. 

(2) Трудовите правоотношения възникват от обявяване решението от председателя на 
Общинския съвет по чл. 21а, ал. 4 от ЗМСМА. 

(3) В 14-дневен срок от обявяване на решението на Общинския съвет общественият 
посредник е длъжен да постъпи на работа. 

(4) В срок по предходната алинея общественият посредник сключва договор с Кмета 
на Общината. 

(5) По предложение на обществения посредник, Кметът на общината сключва договор 
с неговия заместник. 

Чл.13. Изборът за нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца 
преди изтичането на мандата. Общественият посредник продължава да изпълнява 
задълженията си до встъпване в длъжност на новоизбрания такъв. 

Чл.14. След встъпването си в длъжност общественият посредник не може да бъде: 
1. служител в държавната или общинската администрация. 
2. едноличен търговец, съдружник в търговско дружество, управител или 

изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски 
представител (прокурист), ликвидатор или синдик. 

3. народен представител. 
4. съветник в общински съвет. 
5. член на политическа партия или синдикална организация. 
6. адвокат. 
7. работник по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище. 
8. в управлението на юридическо лице с нестопанска цел. 
Чл.15. (1) При осъществяване на дейността си общественият посредник се подпомага 

от заместник, който се предлага от него и се утвърждава с решение на Общинския съвет. 
(2) Сътрудникът трябва да отговаря на критериите за заемане на длъжността 

обществен посредник и да има завършено висше образование по специалностите “Право” 
или “Публична администрация”, ако Общественият посредник няма такова.  

Чл.16. (1) Общественият посредник се освобождава от длъжност при: 
1. установяване на несъвместимост или неизбираемост.; 
2. фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от три месеца. 
3. влизане в сила на присъда за извършено умишлено престъпление. 
4. несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията и законите на 

страната или общоприетите морални правила за поведение в обществото. 
5. оставка. 
6. смърт. 
(2) Решението за предсрочно прeкратяване на правомощията на обществения 

посредник по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се приема от Общинския съвет по искане най-малко на една 
пета от състава на общинския съвет, а основанията по ал. 1, т. 3, 5 и 6 се обявяват от 
председателя на Общинския съвет пред Общинския съвет. 



 3 
(3) Освен в случаите по ал. 1, заместникът на общественият посредник се 

освобождава от Общинския съвет и по мотивирано предложение на обществения 
посредник. 

(4) В случаите на чл. 16, ал. 1, т. 1, 2 и т. 4 Общественият посредник се освобождава 
предсрочно с Решение на Общинския съвет, взето по реда на чл. 11 от настоящия 
правилник. 

Чл.17. (1) В случаите на предсрочно прекратяване на мандата на обществения 
посредник, нов обществени посредник се избира в срок два месеца от влизането в сила на 
решението за прекратяване по чл. 16, ал. 1, т. 1, 2 или 4, или от обявяването по чл. 16, ал. 1, 
т. 3, 5 или 6. 

(2) В случаите на предсрочно прекратяване правомощията на обществения посредник 
заметникът встъпва в неговата длъжност до избирането на нов обществен посредник. 

ІV. ПРАВОМОЩИЯ 
Чл.18. (1) Общественият посредник: 

1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от 
държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на 
които е възложено да предоставят обществени услуги. 

2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали. 
3. отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят 

изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца. 
4. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и 

свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1. 
5. посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване 

на допуснатите нарушения и примирява позициите им. 
6. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които 

създават предпоставки за нарушения на правата и свободите. 
7. уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено 

престъпление от общ характер. 
(2) Общественият посредник действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се 

създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите. 
(3) Общественият посредник може да възлага на заместника си някои от своите 

правомощия. 
Чл.19. За изпълнение на правомощията си общественият посредник има право: 
1. на достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 3, включително и да 

присъства при обсъждане и вземане на решения от тях. 
2. да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните 

администрации и лицата по чл. 3. 
3. да изразява публично мнение и становища, включително в средствата за масово 

осведомяване. 
(2) Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които 

представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и 
техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на 
правомощията му. 

Чл.20. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: 
1. вътрешнослужебните отношения на органите на местната власт. 
2. приватизацията и дейността на общински дружества. 
3. въпроси от личния живот на гражданите. 
4. съдебни процедури. 
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Чл.21. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се 

обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция. 
 В разискванията по първа точка взеха участие: 
     1. Г-н Никола Николов: Имаме вече проект за Правилник. Да го сглобяваме и да го 
предложим за приемане на първо четене. 

2. Г-н Велико Стефанов: Да се подготвя докладната и да се внася в съвета. 
 
 

 

След приключване на разискванията, приехме следното 
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК, ДЕЙСТВАЩ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, КОЙТО ДА БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕН НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ. 
  

Заседанието на постоянната комисия завърши в 19.30 часа. 
 
Подписали протокола: 

 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 

 
 
 
       Председател на комисията: 
 
 
       __________ (Микерям Адям) 
 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


