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ПРАВИЛНИК  
 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

 

ПРАВИЛНИК 
 

№ 5 
 

ЗА 
 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 
ПОСРЕДНИК, ДЕЙСТВАЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ 

МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приет на основание чл. 2, ал. 1, изр. 1, чл. 136, ал. 1, изр. 1 от Конституцията на Република 
България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а, ал. 3 от Закона 
за местно самоуправление и местна администрация, Закона за омбудсмана и чл. 5, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация с Решение № 109 по  Протокол  № 
10/28.03.2008 г., 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, отменена с Решение № …….. по Протокол № ….. / 
…………..2020 г. 



 § 1.  Чл. 9, ал. 2 се изменя, като преди: „да провери и оцени познанията им в 
правозащитната област ...” се добавя думата: „цел”, като разпоредбата придобива 
следната редакция: 
 „Комисията провежда интервю с кандидатите за обществен посредник, което има 

за цел да провери и оцени познанията им в правозащитната област и вижданията им за 

взаимоотношенията между гражданите и местната власт.” 

§ 2.Чл. 11, ал.1се изменя така: 
„Обществения посредник се избира за срок от четири години, като функцията 

обществен посредник от едно лице може да се изпълнява за не повече от два мандата”. 

 § 3. В Чл. 12 отпада изречение второ като придобива следния вид: 
„Изборът за нов обществен посредник се произвежда не по-късно от два месеца 

преди изтичането на мандата.”. 

 §4. В Чл. 15, ал.1 се добавя нова т. 7 със следното съдържание: 
„Правомощията на общественият посредник се прекратяват с изтичане на срока,  

за който е избран.”. 

§5. Чл. 15, ал.2 се допълва, като придобива следната редакция: 
„Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения 

посредник по чл.15, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 4 се приема по искане най-малко на една пета от 

състава на общинския съвет, а настъпването на някое от основанията по чл.15, ал.1, т. 3, 

т. 5, т. 6 и т.7 се обявява от председателя на общинския съвет на следващото заседание 

на Общинския съвет.”.  

§6. В Чл. 16 се заличава „ал.1”, като вместо това същият придобива следната 
редакция: 

„В срок два месеца от влизане в сила решението за предсрочно прекратяване 

правомощията на обществения посредник по чл.15, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 4 или от 

обявяването настъпване някое от основанията по чл.15, ал.1, т. 3, т. 5 и т. 6 се открива 

процедура по избор на нов обществен посредник. Решението за предсрочно 

прекратяване на правомощията на обществения посредник по чл.15, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 4 

се приема по искане най-малко на една пета от състава на общинския съвет, а 

настъпването на някое от основанията по чл.15, ал.1, т. 3, т. 5, т. 6 и т.7 се обявява от 

председателя на общинския съвет на следващото заседание на Общинския съвет.  

§7. Заключителна разпоредба 

Разпоредбите на настоящия Правилник за изменение и допълнение на Правилник 

№ 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията  

на община Две могили влизат в сила от деня на публикуването му на интернет 

страницата на Община Две могили и един ежедневник.   

 

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

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

област Русе е приет на основание чл. 2, ал. 1, изр. 1, чл. 136, ал. 1, изр. 1 от 

Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно 

самоуправление, чл. 21а, ал. 3 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, Закона за омбудсмана и чл. 5, ал. 3 от Правилника за организацията и 

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

администрация с Решение № ...... по Протокол № …./…..07.2020 г. на Общински съвет 

– Две могили и е подпечатана с официалния печат на Председателя на Общинският 

съвет. 

 

 

   Председател на Общински съвет – Две могили:  
 
     

___________________ (Юлиана Кънчева Тодорова) 


