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П Р А В И Л Н И К 
ЗА  

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК  
НА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ 

 
 
 ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
ЧЛ. 1. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 3 от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
ЧЛ. 2. Общественият посредник защитава с предвидените  в закона средства 
права и интересите на гражданите, когато те се засягат от общинските органи и 
техните администрации, както и от лица, на които е възложено да предоставят 
обществени услуги. 
ЧЛ. 3. Общественият посредник съдейства за подобряване на качеството на 
административните услуги и повишаване  правната култура на гражданите. 
ЧЛ. 4. Дейността на общественият посредник е публична. 
ЧЛ. 5.  

АЛ. 1. Общественият посредник осъществява своята дейност като прави 
предложения и препоръки до органите на местното самоуправление и местната 
администрация. 

АЛ. 2. Дейността на обществения посредник е насочена и към 
подобряване качеството и достъпността на обществените услуги, предоставяни 
от Община Попово. 
ЧЛ. 6. Органите на местната власт и местното самоуправление оказват 
съдействие на  обществения посредник за изясняване на жалбите и сигналите, 
които са изпратени до него. 
ЧЛ. 7.  

АЛ. 1. Общественият посредник може да си сътрудничи, взаимодейства и 
да обменя информация с омбудсмана на Република България. 

АЛ. 2. Общественият посредник работи в сътрудничество и може да се 
сдружава с обществени посредници от други общини. 
 

ГЛАВА ІІ. ПРИНЦИПИ. 

 

ЧЛ. 8. В дейността си общественият посредник се ръководи от принципи на 
независимост, законност, справедливост, хуманизаъм, съгласуване на 
интересите, прозрачност, публичност и толерантност. 
ЧЛ. 9. Общественият посредник: 
 1. осигурява равни възможности за гражданите да защитят правата и 
законните си интереси, независимо от техния пол, раса, етническа и 
политическа принадлежност,социален и материален статус, вероизповедание; 
 2. изслушва страните, установява истината и посредничи за 
окончателното помирение между тях; 
 
 ГЛАВА ІІІ. ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ, ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ 
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ЧЛ. 10. За обществен посредник може да бъде избран български гражданин 
навършил 35 години, неосъждан, с местоживеене в Община-Попово, с висше 
юредическо образование и най-малко 5 години стаж по специалността право. 
ЧЛ. 11. Общественият посредник се избира от Общински съвет- Попово за срок-
срока на съответния мандат и за не повече от два последователни мандата, като 
изпълнява правомощията си до избор на обществен посредник с нов мандат в 
срока, предвиден в разпоредбата на чл. 17 от настоящия Правилник. 
ЧЛ. 12. Предложение за избор на 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, обл.Търговище 
ЧЛ. 13. Общинският съвет избира обществен посредник с тайно гласуване с 
квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой съветници. 
ЧЛ. 14. Общественият посредник встъпва в длъжност след полагане на клетва 
пред Общинския съвет:” Заклевам се в името на  Република България да спезвам 
Конституцията и законите на страната и да защитавам правата на човека и 
основните свобиди, като изпълнявам  добросъвестно и безпристрастно 
правомощията си.” 
ЧЛ. 15. 

АЛ. 1. Общественият посредник  се освобождава предсрочно от 
Общинския съвет: 
 1. при подаване на оставка пред  Общински съвет – Попово; 
 2. фактическа невъзможност да изпълнява правомощията си повече от 6 
месеца; 
 3. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление; 
 4. несправяне със задълженията си и при нарушаване Конституцията и 
законите на страната; 

АЛ. 2. Решението за освобождаване по чл. 15, ал. 1, т. 4 се взема с 
квалифицирано мнозинство от общия брой общински съветници  
ЧЛ. 16. – отменен с решение № 252 по Протокол № 30 / 30.03.2017 г./ 

ЧЛ. 17. Изборът на обществен посредник поради изтичане на мандата му,се 
провежда не по-късно от два месеца от обявяване на резултатите от изборите за 
съотетния мандат на Общинският съвет. 
ЧЛ. 18. Месечното възнаграждение на общественият посредник се определя от 
Общински съвет в размер на една минимална заплата за страната. 
ЧЛ. 19. Финансирането на дейността на общественият посредник се осигурява от 
бюджета на Общински съвет-Попово и / или други източници, определени в 
закон. 
ЧЛ. 20. Не се допуска финансиране от анонимни източници. 
ЧЛ. 21. 

АЛ. 1. Общественият посредник няма право: 
 1. да членува в политически партии и синдикални организации; 
 2. да участва в управлението на търговски дружества; 
 3. да получава възнаграждение по трудово или служебно 
правоотношение; 

АЛ. 2. Липсата на обстоятелства по ал. 1 се удостоверяват с декларация, 
която се подава до Общинския съвет при полагане клетва по чл. 14 от 
настоящия Правилник. 
 
 ГЛАВА ІV. ПРАВОМОЩИЯ 

 
ЧЛ. 22. 
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АЛ. 1. Общественият посредник: 
1. приема и разглежда жалби и сигнали за нарушаване на изисквания за 

законосъобразност и правилност на административните актове и действията на 
местните органи,неспазване на процедури за издаване на административни 
актове и предоставяне на административни услуги.Предоставяне на невярна или 
недостатъчна информация за упражняване на права и задълженията на 
гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги, 
проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане 
достойнството на гражданите; 

2. съдейства за повишаване на правната култура на гражданите; 
3. периодично информира гражданите за своите действия; 
4. извършва проучване и проверки, когато е сезиран за конкретен случай; 
5. отправя препоръки и предложения, подава сигнали до местните органи 

и администрации за зачитане на правата и свободите, за отстраняване на 
последиците от накърняване на определени права, както и за причините довели 
до това, дали действа по молба или по своя инициатива; 

6. посредничи между гражданите и местните институции за помиряване 
на позициите; 

7. прави предложения за ефективност на местното нормотворчество; 
8. дава съвети по въпроси, свързани с упражняването на правата и защита 

на права и законни интереси на гражданите; 
ЧЛ. 23. 

АЛ 1. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: 
 1. въпроси от личният живот на гражданите; 
 2. вътрешнослужебните отношения на органите на местната власт, 
местната администрация, както и на лица,предоставящи обществени услуги; 
 3. съдебни спорове; 
 АЛ.2. Общественият посредник няма право: 
 1. да представлява гражданите,които са се обърнали към него за защита 
пред съда или друга публична институция; 
 2. да разгласява обстоятелства, станали му известни при изпълнение на 
функциите му; 
 3. да приема жалби и сигнали от юридически лица; 
ЧЛ. 24. Общественият посредник има право: 
 1. да получава сведения и данни от органите на местната администрация 
и местното самоуправление, както и от лицата, предоставящи обществени 
услуги в съответствие със законовите изисквания за достъп до информация. 
 2. на достъп до органите, техните администрации и лицата, 
предоставящи обществени услуги, вкл. да присъства при обсъждане и вземане 
на решения по тях. 
 3. да изразява публично мнения и становища. 
 

ГЛАВА V. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

 
ЧЛ. 25.  

АЛ. 1. Жалби и сигнали до общественият посредник могат да подават 
физически лица. 
 АЛ. 2. Жалбата съдържа: данни за жалбоподателя, описание на 
нарушението, органа, администрацията или лицето срещу което е подадена. 
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 АЛ. 3. За жалби и сигнали подадени устно се съставя протокол, в който се 
вписват данните по ал.2. 
 АЛ. 4. Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, 
извършени преди повече от 2 години не се приемат. 
 АЛ. 5. Подаването на жалба пред общественият посредник е безплатно. 
 АЛ. 6. Получените жалби и сигнали се вписват в специален регистър. 
ЧЛ. 26. 

АЛ. 1. Жалбите и сигналите се получават и жалбоподателя се уведомява в 
срок не по-късно от 15 дни от датата на подаването. 
 АЛ. 2. За постъпилите жалби и сигнали общественият посредник 
представя на всеки 3 месеца анализ на Председателя на ОбС-Попово и на Кмета 
на Община Попово. 
ЧЛ. 27. Когато разглеждането на жалбата не е от компетентността на 
общественият посредник той е длъжен да уведоми за това жалбоподателя в 
двуседмичен срок.В този случай общественият посредник е длъжен  да изложи 
основания за отказа и да препоръча други средства за решаване на проблема. 
ЧЛ. 28. Органите на  местното самоуправление, до които се отнасят становищата, 
предложенията и препоръките на общественият посредник са длъжни да ги 
разгледат в 14 дневен срок и да ги уведомят за предприетите мерки не по-късно 
от 30 дни от датата на постъпването им. 
 
  ГЛАВА VІ. ОТЧЕТНОСТ 

 
ЧЛ. 29. 

АЛ. 1. Общественият посредник представя годишен отчет за дейността си 
през предходната година до 31 януари. 
 АЛ. 2. Отчетът съдържа: 
 1. данни от регистъра на жалбите; 
 2. данни за разрешените случаи; 
 3. данни за случаите, при които намесата на обществения посредник е 
останала без резултат и причините за това; 
 4. информация за подадените жалби, по които проверките не са 
приключили; 
 5. информация за конкретни предложения, препоръки, отправени от  
обществения посредник; 
 6. становище за прилагане на средствата за защита на законните права и 
интереси на гражданите; 
 АЛ. 3. Отчетът се внася за разглеждане в ОбС-Попово до 31 март ОбС 
Попово приема очета на обществения посредник с обикновенно мнозинство. 
 АЛ. 4. Отчетът на обществения посредник и решението на ОбС-Попово за 
приемането му могат да се побликуват. 
 АЛ. 5. Копия от доклада се предоставят в приемната на обществения 
посредник на разположение на гражданите. 
ЧЛ. 30. Общественият посредник носи отговорност пред ОбС-Попово  
 1. за неспазване на този правилник; 
 2. за нарушаване правата и интересите на гражданите; 
 3. за нарушаване изискванията за конфиденциалност; 
 4. за поява на необективност и незаинтересованост по проблемите на 
гражданите; 
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  ГЛАВА VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
4. 1. Кметът на Община Попово осигурява помещение и необходимото 
оборудване за дейността на обществения посредник. 
4. 2. За всички неуредени в този Правилник въпроси от дейността на 
обществения посредник се прилагат ЗАНН и ЗАП. 
4. 3. Правилникът влиза в сила в деня на приемането му от ОбС-Попово, област 
Търговище. 
 

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

13.07.2005 година. 

Правилникът е изменен с Решение № 252 по Протокол № 30 / 30.03.2017 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


