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Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 1995г., изм. 

ДВ. бр.49 от 30 Май 1995г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.90 от 24 

Октомври 1996г., доп. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.33 от 24 Март 

1998г., изм. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.154 от 28 Декември 1998г., доп. 

ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 

2000г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., доп. ДВ. 

бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 

Декември 2002г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. 

ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.69 от 25 

Август 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. 

ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 

Януари 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. 

ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 

Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., 

изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 

Юли 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., 

изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., изм. ДВ. 

бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7 

Юни 2016г., доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017г., изм. и доп. 

ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. 

бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 

Март 2018г. 

§1. 1. Чл. 21а се отменя. 

§2. Създава се нова глава шеста „а“ със следното съдържание: 

„Глава шеста „а“ 

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА 

„Чл. 50а (1) Общинският съвет на община с население над 10 000 може да избере 

обществен посредник. 

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на 

гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. 

(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, 

приет от общинския съвет. 



(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 1/2 от общия 

брой на общинските съветници. 

 (5) Общини с население под 20 000 могат да се сдружават за избиране на общ 

местен обществен посредник, действащ на техните територии. 

 

Чл. 50б. (1) За обществен посредник може да бъде избиран пълнолетен и 

неосъждан български гражданин с висше образование и не по-малко от 5 години 

трудов стаж, който притежава високи морални качества и е с постоянен адрес на 

територията на общината. 

(2) Длъжността на обществения посредник е несъвместима с друга държавна 

длъжност, длъжност в общинската администрация, длъжност по управление на 

търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел, както и с членство в 

политическа партия или синдикална организация. Общественият посредник не 

може да извършва търговска дейност. 

Чл. 50в. (1) В дейността си местния обществен посредник е независим и се 

ръководи от Конституцията и законите на страната, ратифицираните международни 

договори, по които Република България е страна, както и от личната си съвест и 

морал. 

(2) Дейността на местния обществен посредник се финансира целево от държавния 

бюджет. 

(3) Кметът на общината осигурява помещения и необходимото оборудване и 

консумативи за дейността на обществения посредник. 

Чл. 50 г. (1) Общественият посредник: 

1. приема и разглежда жалби и сигнали на гражданите и техните организации за 

нарушения на правата и законните им интереси от общинската администрация и 

организации, на които е възложено от общината да предоставят обществени услуги; 

2. прави проверки по постъпилите жалби и сигнали; 

3. отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и 

свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1; 

4. посредничи между административните органи и засегнатите лица за 

преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им; 

5. прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, 

които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите, включително 

предложения за промени в подзаконовата нормативна уредба; 



6.уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено 

престъпление от общ характер. 

(2) Общественият посредник отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в 14-

дневен срок, а ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е едномесечен; 

 Чл. 50д. (1) Общественият посредник се избира за срок от 5 години и може да бъде 

преизбиран само още веднъж. 

 (2) Общественият посредник представя пред общинския съвет годишен доклад за 

дейността си през предходната година до 1 март. 

(3) Общественият посредник води регистър на постъпилите жалби и сигнали на 

гражданите и техните организации, който е публичен. Информацията се публикува 

на интернет страницата на общината. 

Чл. 50е. (1) Общественият посредник се освобождава предсрочно при: 

1. Установяване на несъвместимост или неизбираемост; 

2. Фактическа невъзможност да изпълнява служебните си задължения за повече 

от 6 месеца, установена с решение на общинския съвет; 

3. Влизане в сила на присъда за умишлено престъпление; 

4. Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 

5. Оставка; 

6. Поставяне под запрещение; 

7. Смърт. 

(2) Решението за предсрочно освобождаване по ал. 1, т. 1 и т. 2 се приема от ½ от 

общинските съветници.“ 


