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Становище на вносителя 
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Вх. № 489/24.06.2022г. В чл. 8, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейностга 
на обществения посредник на територията 
на Община Русе да се създаде второ, трето и 
четвърто изречение. 

Чл. 8. (1) Общинският съвет - Русе дава 
възможност на класираните от комисията 
кандидати да изложат накратко концепциите 
си, след което избира обществения посредник 
с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от общия 
брой на общинските съветници. 3а всеки от 

Не приема направеното 
предложение, rьй като 
нагласата е да се проведе 
избор само за един 
кандидат за обществен 
посредник. В тази връзка 
няма как двама от 
кандидатите да съберат 
равен брой гласове, а 
именно 33, rьй като 
броят на общинските 
съветници в ОбС-Русе е 
51. При равен резултат е 
невъзможно да се тегли 
жребий. Практиката е 
показала, че в аналогични 
случаи, при равен 
резултат се провеждат 
нови избори. 

Не приема направеното 
предложение, rьй като в 
конкретния случай, 

думата „може" внася 
неяснота относно 
процедурата по промяна 
състава на 

специализираната 
комисия. 

канДидатите се провежда отделно гласvване 

като общинските съветници поставят със 
син химикал отметка в бюлетината срещу 
само един от текстовете „За", „Против" или 
„Въздържал се". Ако двама или повече 
кандидати са класирани на първо място с 
равен брой гласове, по-голям от 33 гласа, се 
провежца нов избор само между тях. Ако 
резvлтатът е отново равен и е по-голям от 33 
гласа, се тегли жребий, за да се обяви един 
от тях за избран. 

В чл. 8 да се направят следните допълнения 
и изменения: 

1. да се създаде нова алинея 3 със следното 
съдържание: ,,След неvспешно проведени 
две последователни процедури за избор на 

обществен посредник, на следващото си 
заседание Общинския съвет може да 
вземе ново решение за промяна 
определения от него състав на спецнално 

създадената за целта комисия." 

2. Ал. 2, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 да се 
преномерират и да станат ал. 4, ал. 5, ал. 6, 
ал. 7 и ал. 8. 
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