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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 

3 от Закона за нормативните актове, Община Две могили уведомява всички заинтересовани 

лица, че открива производство по изменение и допълнение на подзаконов нормативен акт 

(правилник). 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 

дейността на обществения посредник, действащ на територията на Община Две могили, 

област Русе. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта и мотивите на 

интернет страницата на Общината. 

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 

заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да 

бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили или на e-mail 

obshtina@dvemogili.bg 



О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ  ОБЛАСТ  Р УСЕ 
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Вх. № 201 

 

30.06.2020 г. 

 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
град Две могили 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
от 

ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ КЪМ ПП ГЕРБ : 

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА, АХМЕД НЕДРЕТ АХМЕД, 

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ГАЛЯ МИТКОВА ДОДЕВА, 

ЮЛИАНА КЪНЧЕВА ТОДОРОВА 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за 

организацията и дейността на обществения посредник, действащ на 

територията на община Две могили, област Русе 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, към проекта 

на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, приета с 

Решение № 109 по Протокол № 10 от 28.03.2008 г. на Общински съвет Две могили, изм. с Решение № 

336 по Протокол № 26/23.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 901 по Протокол № 58/18.02.2011 г., 

изм. с Решение № 936 по Протокол № 56/21.08.2015 г., изм. и доп. с Решение № 216 по Протокол № 

11/27.05.2016 г. на Общински съвет – Две могили, прилагаме съответните мотиви, както следва: 

Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение на 
Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на 
територията на община Две могили, област Русе: 

Функцията на обществения посредник на територията на община Две могили е да съдейства 

за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление 

и местната администрация. Голяма част от подадените устни и писмени сигнали и жалби до 

обществения посредник се подават и до кмет на Община, кметове на кметства, председател на 

Общински съвет и заместник кметове.  

Приетият Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ 

на територията на община Две могили, област Русе, създава възможност едно и също лице 

едновременно да съчетава функциите на обществен посредник и кандидат за такъв в рамките на 

следващ. Считаме, че това води до неравнопоставеност на кандидатите и нарушаване на основни 

конкурсни принципи.  

На следващо място действащият Правилник допуска неограничен брой мандати, която 

възможност следва да бъде елиминирана с оглед консититуционните принципи и обществените 

норми за осигуряване на широко представителство на гражданите в управлението и диалог с 

държавните органи. Ограничаването броя мандати на обществения посредник в Община Две могили, 

цели да се гарантира защитата на правата на неограничен кръг граждани. Аналогично е уреден и 

избора съгласно чл. 8 от Закона за омбудсмана, съгласно който Омбудсманът на Република България 

се избира от Народното събрание и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един 



мандат. За сравнение в повечето нормативни актове, уреждащи дейността на обеществените 

посредници (омбудсмани) в общините в Република България, е предвидено ограничение 

мандатността не повече от два мандата – Правилник за организацията и дейността на обществения 

посредник на територията на община Бургас, Правилник на Обществения посредник в Община 

Шумен, Правилник за Обществения посредник в Община Казанлък и други.  

Цели, които се поставят с изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 

дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе: 

Осигуряване на прозрачна и законосъобразно процедура по избор на обществен посредник на 

Община Две могили, гарантиране възможност за равна защита и достъпност на гражданите до 

услугите на обществения посредник. Недопускане възможност противно на настоящия Правилник 

едно и също лице да съвместява длъжността обществен посредник, въпреки че е с изтекъл мандат и 

същевременно то да бъде кандидат обществен посредник за следващ мандат. По този начин се цели 

да се осигури равнопоставеност на всички кандидати в процедурата. 

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: За прилагането на 

Правилник за отмяна на Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения посредник, 

действащ на територията на община Две могили, област Русе не са необходими финансови средства. 

Отмяната не би довела и до увеличаване на разходите. 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:  
С изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и дейността на обществения 

посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе, ще се разшири кръга на 

лицата, които могат да заемат длъжността Обществен посредник”. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганият проект на 

Правилник за изменение и допъление на Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, чл. 21а, ал. 3  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 3 от Правилник № 1 за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, при спазване изискванията на чл. 75 - чл. 80 от Административнопроцесуалния 

кодекс и чл. 8, чл. 13, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 48 от Указ № 883 

за прилагане на Закона за нормативните актове и Докладна записка вх. №       от                    2020 г., 

предлагам на Общински съвет – Две могили да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 

дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе. 

Приложение: Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5 за организацията и 

дейността на обществения посредник, действащ на територията на община Две могили, област Русе. 

 

С уважение, 

 

Вносители: 

 
1. …………………………………/Христина Ефтимова/ 

 
2. …………………………………/Ахмед Недрет/ 

 
3. …………………………………/Галя Додева/ 

 
4. …………………………………/Ивайло Димитров/ 

 
5. …………………………………/Юлиана Тодорова/ 

 
 *Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за 

предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили, 

находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail: 
obshtina@dvemogili.bg 


