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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 182 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 10/31.07.2020 г. 
 

По двадесет и първа точка от дневния ред, Общинският съвет 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 с вх. № 201 от 30.06.2020 г. след 

проведено явно гласуване с 8 (осем) гласа „За”, 3 (три) гласа „Против” и 2 (два) 

гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И: 
 

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, както следва: 

 § 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.   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         (п ) 

         (М. Димитрова)                  (Юлиана Тодорова) 


