На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от
21.11.2019 год. за предложения и становища по настоящия проект за
изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Бургас. Предложения
могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас,
както и на следния електронен адрес: t.stamboliev@burgas.bg
и
s.turmanova@burgas.bg
Проект:

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на обществения посредник на
територията на Община Бургас
§1 В Чл.10 се създават нова ал.2, ал.3 и ал.4 със следното
съдържание:
(2) Гласуването за общественият посредник се извършва с
интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на съответните
кандидати.
(3) Гласуването става с отбелязване на вот, със знак Х или V в
квадратчето пред имената на съответния кандидат.
(4) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове,
бюлетини без отбелязвания на вот и с повече от едно отбелязвания, се
смятат за недействителни гласове.
Досегашна ал.2 става ал.5 (изм. с решение по т.7 от Протокол
№20/24.02.2005 г., по т.4 от Протокол №13/28.06.2016 г.) В случай, че
конкурсната процедура приключи без избор, предложение за провеждане на
нов конкурс може да се внесе не по-рано от 6 месеца.
§2. Чл.18. ал.1 се създава нова т.4 със следното съдържание:
„т.4 да участва в заседанията на общинския съвет, по ред, посочен
в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община
Бургас.“
§3. Чл.29, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание:
„Кметът на община Бургас и общинските съветници се запознават със
съдържанието на отчета и могат да изразят становища по него.“
§4. В Чл.32, ал.2 числото „80“ се заменя с числото „90“

МОТИВИ
към Проект за изменение и допълнение в Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас
1. Причини, които налагат приемането
В Правилника липсва начин, по който да се определя точно
действителния вот при гласуване за съответния кандидат за обществен
посредник с интегрална бюлетина. Това създава неяснота при
процедурата по избора и е възможно да бъдат отчетени недействителните
гласове като действителни и обратно. Следва изрично да е посочено как
става отбелязване на вота, с кои знаци поставени върху бюлетината се
отчита действителният вот, и кои я правят недействителна, така както е
уредено в чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет и взаимодействието му с общинската администрация на община
Бургас при избирането на Председател на общинския съвет.
В досегашната уредба липсва изрична правна възможност общественият
посредник да изразява мнение по докладни записки, които са внесени за
разглеждане на заседания на общинския съвет от общински съветници, или
от администрацията на Община Бургас, по предложения, становища или
препоръки, изразени от общественият посредник.
Годишният отчет на обществения посредник се внася за обсъждане в
общинския свет до края на месец януари на текущата година и се разглежда
на заседание на общинския съвет. Използването на думата „изслушване“ на
отчета на заседанието на общинския съвет предполага публичното му
зачитане, което предвид обема на отчета ще отнеме близо половината от
времето на едно редовно заседание. Освен това, тъй като отчетът се
разпределя за становище по всички постоянни комисии на общинския съвет,
всички общински съветници предварително са се запознали с него. Ето защо
повторното му зачитане бива лишено от смисъл, още повече, че той се
подава за публикуване и на средствата за масово осведомяване и се обявява
на страницата на Община Бургас. Затова предложението е по време на
заседание на общинския съвет да се даде възможност да се изрази
становище по него при желание от Кмета, или някой от съветниците, като
отпадне задължението за прочитането му.
Дейността на обществения посредник е насочена пряко към дейността на
общинската администрация, свързана с контрол над нея, целящ подобряване
качеството на извършваните от администрацията услуги. Възнаграждението
на всички обществени посредници в страната, се равняват или на 80% от
възнаграждението на Кмета, или на 90 % от възнаграждението на

Председателя на общинския съвет. Както Председателят на общинския
съвет, така и общественият посредник нямат право на работа по друго
трудово правоотношение, нямат право на никакви други доходи било от
трудова, било от търговска дейност. Дори и след гласуване на предлаганата
промяна, това няма по никакъв начин да доведе до промяна в размера на
гласувания годишен бюджет за обществения посредник. През последните
няколко години, близо 50% от предвидените средства се икономисват.
Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
Постигане на яснота при избора на обществения посредник. Посредством
въвеждане на новата организация и правила за работа, ще бъде осигурена и
гарантирана по-качествена работа на Обществения посредник и
своевременна негова намеса в защита правата и интересите на гражданите,
в пълно съответствие с действащото национално законодателство.
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата
уредба:
С оглед целеният резултат, а именно по-добро качествено, пълноценно и
своевременно обслужване на гражданите на Община Бургас, за
предлаганите промени не са необходими допълнителни финансови
средства. Средствата няма да надвишават до момента калкулираните
годишни разходи.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Бургас са в пълно
съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота
разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

