
 

 

 

         ДО 

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

         ШУМЕН 

 

 

    Д  О  К  Л  А  Д  Н  А    З  А  П  И  С  К  А 

 

    ОТ ДАНИЕЛА РУСЕВА – председател на 

    Комисията, избрана с решение № 165 от 25.06. 

    2020 година на Общински съвет Шумен 

 

    ОТНОСНО: 

    ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

    И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК 

    НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

     

 

       Уважаеми общински съветници, 

 

       С решение № 165 по протокол № 10 от 25.06.2020 год. на Общински 

съвет Шумен е избрана временна комисия за разглеждане на 



предложенията за промени в Правилника за организацията и дейността на 

Обществения посредник на територията на община Шумен. На  комисията 

е даден 3 месечен срок, в който да обсъди всички предложения и да 

изготви нов правилник.  Първото заседание на комисията се проведе на 

02.08. 2020 година.  На него бе предоставен  едномесечен срок на  всички 

общински съветници или групи общински съветници, които да изготвят  и 

депозират проект за правилник. В срока, посочен по-горе, проекти за 

правилник представиха общинските съветници от ПП „Герб” и  

общественият посредник Иван Капралов. По-рано  предложения за 

изменения бяха депозирали господин Красимир Минчев и колегите Артур 

Алтунян   и   Васил Тодоров, които също бяха разгледани от комисията. 

Комисията проведе  четири заседания, на които бяха разгледани 

предложените проекти. След изготвяне на окончателния вариант за проект 

на Правилник, на четвъртото заседание на комисията бяха приети и 

мотиви и доклад на основание глава ІІІ от Закона за нормативните актове 

във връзка с глава ІІІ от Административно- процесуалния кодекс и 

мотивите заедно с проекта бяха качени на сайта на общината. Всички 

граждани и организации, имаха едномесечен срок за да направят своите 

предложения, съобразно чл. 26 ал. 4 от ЗНА.   Тук искам да заявя изрично, 

че оттеглям частта от мотивите, отнасящи се до финансиране за 

сътрудника на омбудсмана, тъй като в новия проект за правилник не се 

прие да има сътрудник. 

   В едномесечния срок, определен за становища на граждани, постъпиха 

две становища от д-р Антон  Попов и на Ангел Трайков. На 30.10.2020 

година, бе проведено още едно заседание на комисията, на което бяха 

разгледани постъпилите предложения от граждани. С част от тях 

комисията се съобрази, като направи изменение в проекта за нормативен 

акт. В изпълнение на разпоредбата на чл. 26 ал. 5 от ЗНА, протоколът от 

заседанието на комисията на 30.10.2020 година, съдържащо и мотиви за 

частта от предложенията, които не са приети, ще бъде публикуван на сайта 

на общината. 

   С оглед на всичко гореизложено, предлагаме на Вашето внимание 

окончателния проект за правилник, заедно с доклада и мотивите към него, 

както изисква чл. 28 от ЗНА  и следното 



 

    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

1. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения 

посредник на територията на Община Шумен. 

2. Правилникът влиза в сила от деня на публикуването му на сайта на 

Община Шумен. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 

 

 


