
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК 
НА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 
  
 Публикувано на: 27.02.2017 г. 
 
 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.02.2017 г., за 
предложения и становища по настоящото предложение за Правилник за изменение на 
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово, 
област Търговище, приет от Общински съвет – Попово с Решение № 84 по Протокол № 23 
от 13.07.2005 г.  
 Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от 
АПК, в законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и 
информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет 
Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 
40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 
от Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово  

 
 

ОТНОСНО: Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността 

на обществения посредник на Община Попово, област Търговище 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
  

На основание чл. 21а, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 
11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе 
следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на 
обществения посредник на Община Попово, област Търговище, както следва:  

§ 1. Чл. 16 се отменя.  
 

 
 

 

 

 

Вносител:      /П/ 

Георги Георгиев 

Председател на Общински съвет Попово 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОТИВИ 

 

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 
ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА 
ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ 
ТЪРГОВИЩЕ 
  
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово, 
област Търговище е приет от Общински съвет – Попово с Решение № 84 по Протокол № 
23 от 13.07.2005 г.  

 
1. Причини, налагащи приемането на Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово, 

област Търговище.    
Очакваните промени в законодателството на Република България, регламентиращи, 
уредбата на правата, задълженията и статута на обществения посредник, както и 
необходимостта от анализ на правното положение организацията и дейността на 
обществения посредник, налагат настоящата промяна на правилника.       

2. Цели, които се поставят с  Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово, 

област Търговище 

Привеждане на Правилника в съответствие с нормативната уредба от по – висока 
степен. 

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

изменение на Правилник за организацията и дейността на обществения 

посредник на Община Попово, област Търговище 
 Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Правилника. 

4. Очаквани резултати от приемане на Правилник за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово, 

област Търговище  
 Избор на обществен посредник по ясни и актуални правила и процедури, 
непротиворечащи на българското законодателство. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение за Правилник за изменение на Правилник за 
организацията и дейността на обществения посредник на Община Попово, област 
Търговище е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове 
от по-висока степен, както и тези на европейското законодателство.  

 
 
 Настоящето предложение е направено на основание 21а, ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на 
изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от 
Закона за нормативните актове. 
 
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 
законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и 
информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет 
Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 
40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 
 


