ДО:
Общински съвет – Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Красимир Минчев
Общински съветник, председател на Общински съвет – Шумен
Относно: Проект за изменение и допълнениена Правилника за организацията и
дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Община Шумен е една от общините в България, (14 общини от 265) която
откликна на желанията и потребностите на жителите на общината за независима
медиация и защита на техните права пред местните и държавни институции.
Институтът на Общественият посредник бе създаден в Община Шумен през
2004 година. Тогава е приет и правилникът, определящ неговите функции и
взаимодействието му с общинския съвет, местната администрация и държавните
институции, действащи в общината.
Вече четири мандата общественият посредник предоставя на гражданите
на община Шумен възможност за защита на техните права и интереси чрез
контрола и актовете на Обществения посредник.
Резултатите от своята дейност общественият посредник представя всяка
година в своя годишен отчет за дейността на институцията пред Общинския съвет
на Община Шумен
Взаимодействието между Общински съвет – Шумен и обществения
посредник е регламентирано и в правилника на Съвета.
Изминалото време от началото на съществуване на институцията
Обществен посредник в общината (вече 16 години) налага актуализиране на
условията на работа и взаимодействие между тях, регламентирани в настоящия
правилник.
Заедно с това е необходимо актуализиране на разходите на общината за
поддържка на институцията на обществения посредник в съответствие реалните

условия, оптимизиране на структурата и възнагражденията в съответствие с
новите, значително по-динамични условия на живот.

В тази връзка предлагам следните изменения в Правилника за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на община Шумен:
I.

Чл. 8, ал.3, т.2 – да прекрати процедурата и да открие нова процедура в
срок от три месеца
Стар текст:
Чл.8, ал.3, т.2 – (приета с реш. 183 от 27.08.2004г.) да прекрати
процедурата и да открие нова процедура

II.

Чл. 8, ал.7 – да отпадне
Стар текст:
Чл.8, ал.7 По предложение на обществения посредник, кметът на
общината сключва трудов договор с технически сътрудник.

III.

Чл.9 – Общественият посредник се избира за срок от 4 години, като след
изтичането на мандата се провежда нова процедура по избор според
изискванията на чл. 6 от Правилника
Стар текст:
Чл. 9 – Общественият посредник се избира за срок от 4 години, като
не се допуска действието му за повече от два последователни
мандата

IV.

Чл.11, ал.2 – При освобождаване на обществения посредник от
длъжност поради изтичане на срока, той продължава да изпълнява
правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен
посредник, но не повече от три месеца след изтичане на срока на
мандата
Стар текст:
Чл.11 ал.2
При освобождаване на обществения посредник от
длъжност поради изтичане на срока, той продължава да изпълнява
правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания
обществен посредник.

V.

Чл. 19, ал.2 – Общински съвет – гр. Шумен изпраща на обществения
посредник по електронна поща приетите от Съвета нормативни актове.

Стар текст:
Чл. 19, ал.2 – Общински съвет – гр. Шумен изпраща на обществения
посредник приетите от него нормативни актове.

VI.

Чл.21 – да отпадне
Стар текст:
Чл.21. При осъществяване на дейността си обществения посредник
се подпомага от технически сътрудник.

VII.

Чл. 25.ал.2. Общественият посредник получава основна заплата в
размер на 80% от основното месечно възнаграждение на Председателя
на общинския съвет
Стар текст:
Чл.25, ал.2.( изм. Реш. 1051 от 26.07.07 г. ) Общественият посредник
получава основна заплата в размер на 80 % от основното месечно
възнаграждение на кмета на общината.

С направените от мен предложения смятам, че Правилникът за дейността
на обществения посредник ще бъде приведен в съответствие с актуалните
условия и административни нормативни документи (последната редакция на
правилника е през 2007 година).

С уважение,

Красимир Минчев
Общински съветник,
председател на Общинския съвет

