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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1  

тел.: 0608/40032, 40255, 40256 

факс: 0608/40257  

MUNICIPAL COUNCIL 

POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 608/40032, 40255, 40256 

fax: +359 60840257 

 e-mail: apio@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

 
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ПОПОВО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Георги Георгиев – председател на Общински съвет – Попово 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на община Попово 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

На основание чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА, при спазване на изискванията 

на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от 

Закона за нормативните актове, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения 

посредник на територията на община Попово; 

2. Правилника да се публикува на официалния сайт на община Попово в 

еднодневен срок от вземане на настоящото решение; 

 

 

 

Георги Георгиев 

Председател на Общински съвет -  Попово 

 /п/ 

mailto:apio@popovo.bg
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Правилник за организацията и дейността на обществения посредник  

на територията на община Попово 
 

I. Общи положения 
Чл. 1. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 5,ал.2 от Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 
        Чл. 2.  Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на 
гражданите и техните организации пред органите на местното самоуправление и местната 
администрация, и препраща сигнали срещу доставчиците на обществени услуги на територията 
на община Попово към омбудсмана на Република България. 
       Чл. 3. (1) В своята дейност, общественият посредник е независим и се подчинява само на 
Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, по 
които Република България е страна, като се ръководи от личната си съвест и морал.  

(2) Общественият посредник осъществява дейността си въз основа на този правилник. 
Чл. 4 Дейността на обществения посредник е публична. 
Чл. 5 (1) Общественият посредник осъществява своята дейност като прави предложения и 

препоръки до органите на местното самоуправление и местната администрация.  
(2) Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството и 

достъпността на обществените услуги, предоставяни от общината. 
Чл. 6 Органите на местната власт и местното самоуправление оказват съдействие на 

обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, изпратени до него. 
Чл. 7 (1) Общественият посредник може да си сътрудничи, взаимодейства и да обменя 

информация с омбудсмана на Република България.  
(2) Общественият посредник работи в сътрудничество и може да се сдружава с 

обществени посредници от други общини. 
 
 

II. Принципи 
Чл. 8. (1) В дейността си, общественият посредник се ръководи от принципите за 

законност, независимост, обективност, безпристрастност, справедливост, прозрачност, 
публичност, хуманност и толерантност. 

(2) Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят 
правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа 
принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия или 
религиозни вярвания. 
 

III. Избор, заемане на длъжността  и освобождаване на обществения посредник 

 

Чл. 9. (1) Процедурата по избор на обществен посредник се открива с решение на 
общинския съвет, което в еднодневен срок от вземането му се обявява публично на 
официалния сайт на община Попово и чрез една местна електронна медия. 

(2) Предложение за обществен посредник могат да правят общинските съветници, както и 
не по-малко от 10 % от пълнолетните граждани с постоянен адрес на територията на Община 
Попово, в едномесечен срок от обявяване на решението по ал.1. 

(3) Предложението по ал.2 е писмено като съдържа трите имена на предложеното за 
обществен посредник лице и е с приложени към него документите по чл.10,ал.2 от настоящият 
правилник. Предложението се внася в деловодството на Общински Съвет Попово . 
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(4) Общинският съвет избира обществен посредник с тайно гласуване по реда на чл.14 от 
настоящия правилник.  

Чл. 10 (1) За обществен посредник се избира български гражданин с постоянен или 
настоящ адрес на територията на община Попово, който не е осъждан с влязла в сила присъда 
за умишлено престъпление от общ характер, със завършено висше образование – с минимална 
образователна степен бакалавър и минимум десет години общ осигурителен стаж. 

 (2) За участие в процедурата по избор на обществен посредник кандидатите, чрез 
предложилия ги общински съветник/ци или граждани представят с предложението по чл.9,ал.2 
:  

1.заявление-съгласие за участие в процедурата по избор на обществен посредник; 
2.автобиография; 
3.свидетелство за съдимост; 
4.удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от Община Попово; 
5.копие от трудовата/служебната книжка или документ, удостоверяващ осигурителния 

стаж; 
6. копие от диплома за висше образование; 
7.декларация за наличието или липсата на обстоятелства, свързани с несъвместимост по 

чл. 11 , ал.1 и ал.2 от този правилник; 
8.концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни 

страници. 
Чл. 11. (1) Длъжността на обществения посредник е несъвместима с: 
1. длъжност в държавната или общинската администрация;  
2. длъжност по управление и контрол в търговско дружество или юридическо лице с 

нестопанска цел; 
3. членство в политическа партия или стопанска организация. 

(2) Общественият посредник не може: 
1.да получава възнаграждение за труд по трудово или служебно правоотношение; 
2.да получава възнаграждения по граждански договори, сключени с Община Попово или с 
дружества собственост на Община Попово; 
3.да извършва търговска дейност; 
4.да бъде общински съветник; 
(3) Ако при избирането му за обществен посредник, лицето осъществява някоя от  
дейностите по ал.1 и 2, то е длъжно в едномесечен срок от избора му да я прекрати.  
Чл. 12. (1) Общинският съвет едновременно с решението по чл.9,ал.1 избира и временна 

комисия, която да провери документите по чл.10,ал.2, предоставени от кандидатите. 
 (2) Временната комисия по ал.1 се състои от по един  общински съветник от всяка 

кандидатска листа за съветници, представена в общинския съвет. 
(3) Комисията в срок 7 дни, считано от изтичане на срока по чл.9,ал.2от настоящия 

правилник  извършва проверката по ал.1.  
Чл. 13. (1) Кандидатите, отговарящи на изискванията на чл. 10, ал. 1, доказано с 

представените съгл. чл. 10, ал. 2 документи, се допускат до участие в процедурата по избор на 
обществен посредник. 

(2) Комисията предоставя на общинския съвет списък с допуснатите до участие в избора 
кандидати. Списъкът незабавно се обявява и на официалния сайт на община Попово. 
     (3) Кандидатите, които не са допуснати до участие незабавно се обявяват в отделен списък 
на официалния сайт на община Попово, като се посочват причините за недопускането им. 

Чл. 14. (1) Общинският съвет на следващото си заседание, с тайно гласуване с мнозинство 
2/3 от общия брой на общинските съветници избира обществения посредник измежду 
допуснатите кандидати. 
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(2) Ако никой от допуснатите кандидати не бъде избран при първото гласуване, на същото 
заседание се произвежда второ тайно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили 
най-много гласове. При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил 
мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. 

(3) Ако и при произведеното второ гласуване не бъде избран обществен посредник, 
процедурата по избора се прекратява и общинският съвет на същото заседание взема решение 
по чл.9,ал.1 за откриване на нова процедура.  

(4) Ако броят на допуснатите по чл.13,ал.1 кандидати е един или двама, се произвежда 
само едно тайно гласуване, като за избран  се смята кандидатът, който е получил мнозинство 
2/3 от общия брой на общинските съветници. Ако изборът е неуспешен  се прилага правилото 
по ал.3. 

(5) За произвеждане на тайното гласуване се избира комисия от трима общински 
съветници.  

(6) Комисията утвърждава образец на бюлетина с имената на допуснатите кандидати и 
плик, подпечатани с печат на Общината. При произвеждането на второ гласуване се 
утвърждава нов образец на бюлетина, включваща имената на двамата кандидати, получили 
най-много гласове при първото гласуване. Ако е налице хипотезата на ал.4 , комисията 
утвърждава образец на бюлетина, включваща имената на кандидата или двамата кандидати. 

(7) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина със съответен знак Х или V в 
квадрата пред името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна, след 
което се подписва в списъка за избора за "гласувал". 

(8) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина, с глас подаден за един 
кандидат. 

(9) Недействителни са бюлетините, когато:  
1. са намерени в избирателната кутия без плик;  
2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати или 

в една бюлетина има отбелязано предпочитание за повече от един кандидат;  
3. върху тях са отбелязани знаци, различни от Х и V или са дописани думи;  
4. не са по установения образец;  
Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 
Чл. 15. Общественият посредник се избира за срок от 4 години и за не повече от два 

последователни мандата. 
Чл. 16. (1) Правомощията на избрания обществен посредник възникват след встъпването 

му в длъжност. Общественият посредник встъпва в длъжност след подписване на акт по 
встъпване и полагане на клетва  пред общинския съвет на същото заседание, на което е избран. 
Ако са налице условията по чл.11, ал.3 избраният обществен посредник встъпва в длъжност, 
подписва акта по встъпване и полага клетвата  пред общинския съвет след прекратяване на 
дейността по чл.11 , ал.1 и ал.2. 

(2) Клетвата е със следното съдържание: „Заклевам се да спазвам Конституцията и 
законите на Република България и с всички свои действия да защитавам обективно и 
безпристрастно правата и свободите на гражданите на община Попово“. 

Чл. 17. Общественият посредник има всички права по трудово правоотношение, освен 
тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. 

(2) Размерът на месечното възнаграждение на обществения посредник се определя с 
решение на общинския съвет. Размерът на възнаграждението не може да бъде по-малък от  
две  минимални работни заплати, определени за страната с Постановление на МС. 

(3) Общественият посредник ползва годишен отпуск не по-малко от 20 работни дни, като 
за ползването на отпуск уведомява писмено председателя на общинския съвет. 

Чл. 18. (1) Правомощията на обществения посредник се прекратяват предсрочно при: 
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1. подаване на оставка пред общинския съвет; 
2. установяване на несъвместимост по чл. 11 от този правилник; 
3. фактическа невъзможност да изпълнява функциите си повече от три месеца; 
4. системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца; 
5. груби нарушения на този правилник; 
6. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер; 
7. смърт. 
(2) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник 

на осн. ал. 1, т. 2-5 се приема от общинския съвет с мнозинство 2/3 от общия брой на 
общинските съветници по искане на най-малко една пета от тях. Основанията по ал. 1, т. 1, 6 и 7 
се обявяват от председателя на общинския съвет на заседание на общинския съвет. 

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник, 
общинският съвет на същото заседание взема решение по чл.9,ал.1 за откриване на процедура 
за избор на обществен посредник. 

(4) В случаите по ал.1 архивът на обществения посредник се предава за съхранение в 
деловодството на общински съвет Попово до избиране и встъпване в длъжност на нов 
обществен посредник.  

Чл. 19. (1) Изборът на нов обществен посредник се провежда не по-късно от два месеца 
преди изтичането на срока, за който е избран действащият обществен посредник. 

(2) Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в 
длъжност на новоизбрания обществен посредник. 

 
IV. Правомощия на обществения посредник 

Чл. 20. Общественият посредник:  
1. приема и разглежда жалби и сигнали от граждани и юридически лица за нарушения на 

правата им от органите на местното самоуправление и местната администрация; 
2. прави проверки по постъпилите сигнали и жалби; 
3. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права пред 

съответните органи; 
4. посредничи между органите на местното самоуправление и местната администрация 

и засегнатите лица за отстраняване на допуснатите нарушения; 
5. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които 

създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите; 
6. уведомява националния омбудсман, ако случаят е от неговата компетентност; 
7. уведомява органите на МВР или на прокуратурата, когато има данни за извършено 

престъпление от общ характер; 
8. може да търси съдействие от средствата за масово осведомяване и от други държавни 

и граждански структури. 
Чл. 21. (1) Общественият посредник има право:  
1. да иска и да получава навременна, точна и пълна информация по конкретна жалба или 

сигнал от органите на местното самоуправление и местната администрация, 
включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения по тези случаи; 

2. да изразява публично мнение и становище, във връзка с дейността си, включително в 
средствата за масово осведомяване; 
(2) Общественият посредник е длъжен: 

1. да проявява обективност към случаите, с които е ангажиран; 
2. да предоставя възможност за преразглеждане на позициите на местната 
администрация; 
3. да спазва разпоредбите на този правилник. 
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     (3) Органите на местното самоуправление и местната администрация са длъжни да 
предоставят на обществения посредник поисканите сведения и данни в двуседмичен срок 
от поискването. 
     (4) Общественият посредник може да действа и по своя инициатива, когато констатира, 
че не се създават необходимите условия за защита на правата и законните интереси на 
гражданите и техните организации.  
     (5) Общественият посредник уведомява писмено общинския съвет и кмета на общината 
за случаите на отказ за съдействие и предоставяне на информация при извършване на 
проверка по жалба или сигнал. 

     Чл. 22. Председателят на общинския съвет оказва съдействие на обществения 
посредник като в първото предстоящо заседание на общинския съвет внася за 
разглеждане повдигнатите от обществения посредник въпроси, доколкото те са от 
компетентността на съвета. 
     Чл. 23. (1) Общественият посредник няма право: 
1. да разгласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на неговите функции, 

които са държавна, служебна или търговска тайна, или са от личен характер; 
2. да се ангажира с политически каузи и да изказва публично мнение по политически 

въпроси.  
 (2) Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:  
1. случаи, възникнали преди повече от две години от датата, на която е бил сезиран; 
2. въпроси от личния живот на гражданите; 
3. случаи, чието решаване не е в правомощията на органите на местната власт; 
4. случаи, които са били предмет на съдебен процес и по които има влязло в сила съдебно 

решение. 
Чл. 24. (1) Жалбите до обществения посредник и всички приложени документи се 

разглеждат публично.  
(2) Жалбоподателят има правото да поиска жалбата му да бъде разгледана поверително. 

В този случай жалбата и другите документи, изброени по-горе, не са публично достъпни. 
(3) Ако общественият посредник започне проверка, дори жалбата да е поверителна, тя 

трябва да бъде изпратена на засегнатата институция. Случаите на обществения посредник, 
считани за поверителни, се публикуват в неговия годишен доклад в анонимна форма. 

Чл. 25 Общественият посредник няма право да представлява пред съд лицата, които са се 
обърнали към него. 

Чл. 26. Подаването на жалби и сигнали и разглеждането им от обществения посредник е 
безплатно. 

Чл. 27. (1) Работното време на обществения посредник съвпада с работното време на 
общинска администрация Попово. Общественият посредник приема граждани в канцеларията 
си, по график, одобрен от общинския съвет и публикуван на официалния сайт на община 
Попово. Приемното време на обществения посредник не може да бъде по – малко от четири 
часа на ден. 

(2) Общественият посредник организира периодично приемни в населените места на 
общината по график, одобрен от общинския съвет и публикуван на официалния сайт на община 
Попово. 

 
V. Подаване на жалби и сигнали до обществения посредник 

Чл. 28. Жалби и сигнали до обществения посредник могат да подават физически и 
юридически лица във връзка с действията или бездействията на органите на местното 
самоуправление и местната администрация на общината. 
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Чл. 29. (1) Жалбата и сигналът могат да бъдат писмени или устни, подадени лично или 
чрез надлежно упълномощено лице.  

(2) Жалбата и сигналът трябва да съдържат името и постоянния адрес на жалбоподателя, 
описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу което се подава 
жалбата. Към жалбата могат да бъдат приложени и писмени доказателства.  

(3) Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от 
две години, не се разглеждат. 

(4) Ако жалбата или сигналът са устни, се съставя протокол, в който се съдържа 
информацията, изискуема по ал. 2. Протоколът се подписва от лицето, подало жалбата или 
сигнала, и обществения посредник.  

Чл. 30. (1) Гражданите и техните организации подават жалби и сигнали до обществения 
посредник в случаите на: 

1. нарушаване на законови и подзаконови актове от органите на местното 
самоуправление и местната администрация; 

2. нарушаване на изискванията за законосъобразност при издаване на административни 
актове и действия на органите на местното самоуправление и местната 
администрация; 

3. в случаите на настъпили неблагоприятни последствия от прилагането на 
административни актове или от действия или бездействия на органите на местното 
самоуправление и местната администрация; 

4. неспазване на срокове и процедури за издаване на административни актове и 
предоставяне на обществени услуги; 

5. нарушаване правото на достъп до информация; 
6. прояви на некомпетентност, недобросъвестност, бавност и незачитане достойнството 

на гражданите. 
        (2) При липса на компетентност общественият посредник в едномесечен срок уведомява 
жалбоподателя и препоръчва други средства за защита на неговите права и интереси. 
        (3) Общественият посредник е длъжен да предостави писмено становище по случая на 
жалбоподателя в едномесечен срок от подаване на жалбата.  
       Чл. 31. Общественият посредник поддържа регистър на постъпилите писмени и устни 
жалби и сигнали и тяхното движение.  
        Чл. 32. (1) Органите на местното самоуправление и местната администрация, до които се 
отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения посредник, са длъжни да 
ги разгледат в двуседмичен срок.  Те го уведомяват за предприетите мерки в едномесечен срок 
от датата на постъпването на становищата, предложенията и препоръките. При неизпълнение 
на това задължение общественият посредник има право да уведоми писмено кмета на 
общината  и да иска търсене на дисциплинарна отговорност. 

(2) Общественият посредник внася в общинския съвет справка за случаите, в които не е 
получил информация за предприетите мерки по ал. 1. 
 

VI. Финансиране 
Чл. 33. (1) Финансовото осигуряване на дейността на обществения посредник е от 

бюджета на общината и/или от други източници. 
(2) Дейността на обществения посредник може да се финансира и чрез дарения на местни 

и чуждестранни източници без условия, които поставят в зависимост обществения посредник 
или общината. 

(3) Кметът на общината осигурява помещение (канцелария) и необходимото оборудване 
за дейността на обществения посредник. Помещението трябва да е извън сградата на 
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общинска администрация Попово, в централна градска част, собственост на община Попово,  с 
осигурен достъп за хора с увреждания.  

 (4) В едномесечен срок от постъпване на средствата по ал. 2 в общинския бюджет кметът 
внася доклад в общинския съвет за: 

1. името на дарителя; 
2. произхода на средствата; 
3. начина на изразходване на средствата за дейността на обществения посредник. 
(5) Не се допуска финансиране от анонимни източници. 
Чл. 34. (1) По предложение на обществения посредник кметът на общината назначава и 

освобождава сътрудник на обществения посредник, в случай че има предвидени средства за 
това в одобрения годишен бюджет на общината и предвидена длъжност в структурата на 
звеното, обслужващо общинския съвет. 

(2) Сътрудникът трябва да има завършено висше образование по специалност „право“ или 
„публична администрация“, ако общественият посредник няма такова образование.  

 (3) Общественият посредник създава правила за вътрешна организация на дейността на 
сътрудника, които се одобряват от общинския съвет.  

 
 

VII. Отчетност  
Чл. 35. Общественият посредник представя тримесечни анализи за постъпилите жалби и 

сигнали, до общинския съвет и кмета на общината. 
Чл. 35.Общественият посредник представя годишен доклад за дейността си през 

предходната година до 31 януари. 
Чл. 36. (1) Докладът съдържа:  
1. информация за постъпилите жалби и сигнали; 
2. резултат от приключилите проверки по постъпилите жалби и сигнали; 
3. информация за случаите, когато намесата е имала резултат; 
4. информация за случаите, когато намесата е останала без резултат, и причините за това; 
5. информация за направените предложения и препоръки, както и дали са били взети 

предвид; 
6. информация за организираните от обществения посредник срещи, кръгли маси и 

други такива събития, както и за участието му в такива, организирани от други 
институции; 

7. становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интерес и на 
гражданите; 

8. предложения за подобряване на обществените услуги, предоставяни от общината;  
9. резюме.  
(2) По искане на общинския съвет, на отделен общински съветник или по своя инициатива 

общественият посредник изготвя и внася за разглеждане в общинския съвет доклади по 
отделни случаи от неговата практика през цялата година. 

Чл. 37. (1) Общинският съвет разглежда годишния доклад на обществения посредник на 
свое заседание до 31 март от текущата година. 

(2) Кметът на общината и всеки общински съветник може да представи становище по 
доклада на обществения посредник. 

Чл. 38. (1) Докладите и анализите на обществения посредник са публични и заедно със 
стенограмата от обсъждането им от общинския съвет и становищата по доклада се публикуват 
на официалния сайт на община Попово. 

(2) Копия от доклада и становищата по него се предоставят в приемната на обществения 
посредник и в общината на разположение на гражданите и техните организации. 
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VIII. Заключителна разпоредба 
§ 1. Настоящият правилник отменя Правилника за организацията и дейността на 

обществения посредник на община Попово приет от ОбС-Попово с Решение № 84 по Протокол 
№ 23/ 13.07.2005 година. 

§ 2. Действащият към датата на приемане на този правилник обществен посредник, 
продължава да изпълнява задълженията си до избор и встъпване в длъжност на нов обществен 
посредник, като в едномесечен срок привежда дейността си (включително и по отношение на 
несъвместимостта) в съответствие с изискванията на този правилник. 

§ 3. В официалния сайт на община Попово се създава раздел „Обществен посредник“. 
Достъпът до него става чрез ясно видим бутон с надпис „обществен посредник“ разположен на 
началната страница на сайта на община Попово. В раздела се публикуват всички решения, 
документи и съобщения, свързани с дейността на обществения посредник. 

§ 4. Правилникът е приет с решение №……………. по протокол №………….. от 
дата…………….2016г. на Общински Съвет Попово и  влиза в сила на следващия ден след 
публикуването му на официалния сайт на община Попово. 

§ 5. Правилникът е публикуван на официалният сайт на Община Попово на ……………..2016г. 



МОТИВИ 

към проект на Правилник за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на община Попово 

 

1. Причини, налагащи приемането на Правилник за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на община Попово. 

 Действащият правилник за организацията и дейността на обществения посредник на 

община Попово е приет от ОбС-Попово с Решение № 84 по Протокол № 23/ 13.07.2005 

година. Към настоящия момент РБ е член на ЕС, което само по себе си е предпоставка 

за приемането на нов правилник, отразяващ демократичните принципи на 

Европейската Общност. Премахнато е ограничението, заложено в действащия 

правилник общественият посредник да бъде единствено с юридическо образование, 

като е дадена възможност за по-широк кръг участници. В действащия правилник 

липсва подробно разписана процедура за избор на обществен посредник. 

2. Цели, които се поставят с приемането на Правилник за организацията и дейността 

на обществения посредник на територията на община Попово.  

Разширяване на кръга от лица, които могат да бъдат предложени за обществен 

посредник на община Попово. Това ще даде възможност изборът да бъде по-

демократичен и по-конкурентен. Ясно разписана процедура за избор на обществен 

посредник . Подробно изброени правомощия и задължения на обществения 

посредник на община Попово.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 

организацията и дейността на обществения посредник на територията на община 

Попово. 

Необходимите финансови средства са както следва: 

- заплата на обществения посредник- по решение на общинския съвет, но не по малко 

от две минимални работни заплати, определени за страната с Постановление на МС; 

- разходи за помещение, оборудване и консумативи, свързани с дейността на 

обществения посредник; 

- разходи за сътрудник на обществения посредник, ако такъв бъде избран- по решение 

на общинския съвет; 
 

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на община Попово.  

Продължаване дейността на обществения посредник на територията на община 

Попово. Повишаване качеството на предоставяните административни услуги от страна 

на общинска администрация Попово. Съдействие и защита правата на жителите на 

община Попово, във връзка с дейността на общинска администрация Попово. 



5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. 

Настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на обществения 

посредник на територията на община Попово е подзаконов нормативен акт и е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на европейското 

законодателство. 

Проектът е изготвен и публикуван на основание чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА, при спазване 

на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 7, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от 

Закона за нормативните актове.  

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица 

да направят своите предложения и становища в Деловодство – Общински съвет Попово 

с адрес гр. Попово, ул. "Ал. Стамболийски" № 1 - сграда на Община Попово - ет. 3, стая 

325, тел. 0608/40 032 и 40 255, факс: 0608/40 257 или на e-mail:  apio@popovo.bg ; 

l.gustanov@abv.bg ; r.kiosev@abv.bg  
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