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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕПИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ С 

К.Л. 914 

ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ ГРУПАТА НА МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

(АБВ, ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА „БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ", ПД 

„СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", БДЦ) 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейносrга на обществения посредник на територията на Община Русе. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С вх. № 461 от 10.06.2022 г. в деловодството на Общински съвет - Русе е внесен 

за обсъждане проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. Предложението 

цели усъвършенстване и прецизиране правилата за избор на обществен посредник на 

територията на Община Русе, отчитайки проблеми и неточности, установени в процеса 

на работа при проведените до този момент процедури за избор. 

Както е посочено и в основното предложение, Общинският съвет и общинска 

администрация отчитат необходимостта и ползите от обществения посредник за 

жителите както на град Русе, така и на всички малки населени места на територията на 

общината. Ето защо е необкодимо като орган на местно самоуправление да потьрсим 

възможности за изработване на ефективни правила, които да доведат до реален избор на 

обществен посредник за община Русе. 

Законът за местното самоуправление и местната администрация в чл. 21 а, ал. 3 
възлага на общинските съвети сами да определят правилата за избор на обществен 

посредник като императивно определя единствено мнозинството от гласове, което е 

необходимо кандидатьт да получи, за да бъде избран. Поради тази причина няма пречка 

Общинският съвет да предвиди гласуване за кандидатите в два тура, в случаите, в които 

при първоначалното гласуване никой от тяк не е успял да събере изискуемото от закона 

мнозинство. Настоящото предложение е в унисон с предложението, внесено с 

обсъждания проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейносrга на обществения посредник на територията на Община Русе, за отпадане 

класирането на кандидатите, което по действащите правила се извършва от специално 

създадената за целта комисия, както и предложението всеки общински съветник да може 

да гласува само за един от кандидатите. 

Не се установи така внесеното предложение за изменение и допълнение на 

Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейностга на 

обществения посредник на територията на Община Русе да противоречи на 



Европейското законодателство, както и на действащите на територията на Република 
България нормативни актове от по-висока степен. 

За приемането на настоящото предложение не са необходими допълнителни 

финансови средства от общинския бюджет. 

С оглед гореизложеното предлагаме следните изменения към проекта за решение 
в Предложение с вх. № 461 от 10.06.2022 г. в Общински съвет - Русе: 

В § 4 се прави следното допълнение: 
1. В чл. 8 се създава нова алинея 2: В случай на повече от един кандидат, 

когато при първото гласуване никой от тях не е събрал нужния брой гласове, до второ се 
допускат двамата кандидати с най-висок резултат. Изборът се извършва по същия ред 
непосредствено след обявяване на резултатите от първото гласуване. Избран е 
кандидагьт, получил гласове от повече от 2/3 от общия брой на общинските съветници. 

2. ал. 2 се преномерира и става ал. 3. 
3. Точка 1 от параграф 4 става точка 2. Като в текста на предложението 

цифрата „3" се заменя с „4". 
4. Точка 2 от паратрафа става точка 3. Като следващите алинеи на чл. 8 се 

преномерират съответно. 
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