На заинтересованите лица се предоставя 30 дневен срок, считано от
03.11.2017 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
z.georgieva@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. 1, ал. 1 след думата „администрация“ се поставя точка, а
изразът: „и Закона за омбудсмана“ отпада
§2. В Чл.13 се създава нова ал.2 със следното съдържание: „В срок
до 1 месец от встъпването си в длъжност, обществения посредник следва да
е предприел действия в изпълнение на ограниченията по ал.1.
§3. Чл.14. се изменя и допълва и придобива следното съдържание:
„Чл. 14 (1) При осъществяване на дейността си общественият
посредник се подпомага от екип от щатни сътрудници. Екипът е в състав до
двама души.
(2) Правомощията на отделните членове на екипа и изискванията за
заемане на съответната длъжност и се определят от обществения
посредник.
(3) Досегашна ал.2 (2) (изм. с решение по т. 2 от Протокол
№44/30.01.2007 г.; по т.4 от Протокол №13/28.06.2016 г.) По предложение
на обществения посредник кметът на Общината назначава и освобождава
сътрудник на обществения посредник, съгласно предвидените средства за
дейността на обществения посредник в одобрения годишен бюджет на
Общината. става ал.(3)
(4) Общественият посредник определя работното време на екипа си.
(5) Дейността на обществения посредник може да се подпомага от
външни експерти и специалисти, които работят по граждански договор, или
на обществени начала.
§4 В чл. 17 се добавя нова ал. 4 със следното съдържание:
„Общественият посредник може да прави предложения за промени,
изменения или допълнения в нормативни актове, приети от общински съвет
Бургас.“
§5. В чл.18 се добавя нова ал. 3 със следното съдържание:

„Общественият посредник съхранява книжата си в архив, минимум 5
години от издаванети им. След изтичането на този срок книжата се предават
за съхранение в архива на Община Бургас, съгласно утвърдени вътрешни
правила.“
§6. В чл.22, ал.1 изразът: „по друго традиционно средство за
съобщение“ се заменя с израза: „по електронен път“.
§7. Чл. 27. се отменя
§8. Чл. 28 става 27 и всички следващи се преномерират.
§9. В чл. 31, ал.1 и ал- 4 след думата посредник, се добавя изразът: „и
неговия екип от сътрудници“.

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
Понятието обществен посредник е въведено в ЗМСМА. Законът за
омбудсмана не въвежда никакви правила за длъжността обществен
посредник.
В чл.13 от Правилника се съдържа забрана за извършване на определена
дейност, или заемане на определена длъжност от страна на обществения
посредник, но не е предвиден срок, в който спечелилият конкурса, следва да
предприеме действия за да отговори на поставените условия. Ето защо се
предлага в едномесечен срок да предприеме действия по отстраняване на
тези пречки.
Мотив за отпадане на чл.14, ал.1. е обстоятелството, че общественият
посредник следва да има възможност да организира работата на екипа си, в
това число да определя и изискванията и отговорностите към него.
И до момента липсва забрана общественият посредник да прави
предложения за изменения в наредби на общинския съвет, но поради
значимостта за работата на общественият посредник е необходимо този
текст трябва да бъде изрично упоменат в Правилника.
В действащият правилник има неуредени въпроси относно съхранението на
документите, архива и срокът в който същите се съхраняват. Въведен е срок
за съхранение и начин на предаване на Община Бургас.

Предлаганата отмяна на чл.27 от Правилника е свързана с обстоятелството,
че дейността на общественият посредник, следва да се анализира заедно с
отчета на работата му. Това е дейност, която не търпи рязка и динамична
промяна и нищо не налага анализирането й два пъти годишно.
Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:
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 значителни финансови средства.
Средствата са почти еднакви с 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.

