
 

   МОТИВИ И ДОКЛАД на основание глава ІІІ 

   Закона за нормативните актове във връзка с 

   глава ІІІ от Административно – процесуалния 

   Кодекс  за приемане на Правилник  за 

   организацията и дейността на обществения 

   посредник на територията на Община Шумен 

 

  Мотивите и доклада, представям на Вашето внимание съобразно разпоредбите на чл. 

76 ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 20, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

Въздействието на приемането на нов нормативен акт – Правилник за организацията и 

дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, с оглед 

разпоредбата на чл. 20 от Закона за нормативните актове. 

   Приемането на нов Правилник за организацията и дейността на обществения 

посредник на територията на Община Шумен се налага поради динамиката на 

обществените отношения и желанието ни за още по-добра работа на 

административните органи в диалог с гражданите, съблюдавайки препоръките на 

обществения посредник. Община Шумен бе една от първите общини в България, в която 

бе постигнат консенсус между 2/3 от общинските съветници и бе избран обществен 

посредник на местно ниво. В продължение на изминалите години, през които на 

територията на общината  съществува институцията на обществения посредник, той се 

доказа като важно посредническо звено между гражданите и местните власти, като 

коректив, благодарение на оценките и работата на който се подобрява  работата на 

администрацията и на местния законодателен орган – Общински съвет. Приемането на 

нов Правилник за организацията и дейността  на обществения посредник на територията 

на община Шумен е израз на желанието на настоящия Общински съвет за това, тази 

утвърдена вече институция в обществения живот на Шумен да продължи своята дейност 

на територията на общината. Като една от първите общини, които създадоха 

институцията на обществения посредник, ние дадохме пример и бяхме последвани и 

като нормативна уредба, и като създаване на правила и процедури за персонален избор 

на обществен посредник, и като начин на постигане на консенсус за провеждане на 

избора, и като начин на функциониране на институцията обществен посредник  от други 

общини в България. Понастоящем, с оглед на още по-големите обществени изисквания 

и с този нов правилник, считаме, че отново сме полезни за усъвършенстване на диалога 

между граждани и институции  и подобряване на работата на органите на местната власт 

в лицето на нейните два основни стълба – законодателна и изпълнителна власт чрез 

работата на обществения посредник. 

   Считаме че приемането на нов правилник  ще подобри още повече диалога между 

местните власти и гражданите, включително и  чрез посредничеството на обществения 



посредник за по- бързо и адекватно решаване на техните въпроси и проблеми и чрез 

стриктно съблюдаване на правата и законните им интереси. 

   Причините, които налагат приемането са динамичните обществени отношения, които 

неминуемо са претърпели редица промени от датата на приемане на досегашния 

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

община Шумен, което е станало през 2004 година.  Като една от първите общини, която 

прие свой правилник за обществен посредник, създаде институцията обществен 

посредник на местно ниво и я утвърди, към настоящия момент ние желаем да 

продължим тази добра практика, както и да почерпим от добрия опит на  органите на 

местно самоуправление в останалите общини в България. 

 Цели, които се поставят: Усъвършенстване на нашата практика на взаимодействие 

между органите на местна законодателна и изпълнителна власт и гражданите, чрез 

насоките за подобряване на работата ни, въпросите, проблемите и казусите, които се 

поставят на нашето внимание от обществения посредник. 

  Финансиране и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на община Шумен, чрез ежегодно 

приемане с общинския бюджет на средства за възнаграждение на обществения 

посредник, определено в този правилник, на неговия сътрудник, както и на средства за 

издръжка на офиса на обществения посредник и за осъществяване на дейността му.  

 Очаквани резултати от прилагането на новия правилник: По- пълна и цялостна защита 

на правата и законните интереси на гражданите; по-бързо разрешаване на поставените 

от тях въпроси и казуси; подобряване на работата на общинска администрация и на 

Общинския съвет, в следствие на препоръките, които прави обществения посредник в 

неговите доклади. 

 Анализ на съответствието на правото на Европейския съюз – предлаганият проект за 

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

община Шумен е в пълен синхрон с правото на Европейския съюз. 

    ИЗГОТВИЛ: 
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     Временната комисия за създаване на 

             нов /разработване на промени в/ 

     Правилник за организацията и 

     дейността на обществения посредник 

     на територията на община Шумен/ 

 


