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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
КАЗАНЛЪК 
 
 

ДОКЛАД 
По чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Казанлък 
 

От Гинка Щерева – Обществен посредник на община Казанлък 
 
ОТНОСНО:  Отчет за работата на Обществения посредник на община  
                        Казанлък за 2020 година. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад, Общинският съвет да се произнесе в 
сроковете по чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на 
Обществения посредник на община Казанлък. 
 
МОТИВИ:  
Настоящият доклад се изготвя на основание чл.5, ал.2 и ал.3 от Правилника 
за организацията и дейността на Обществения посредник (ПОДОП) на 
община Казанлък, обхваща периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г., и се внася 
в срок до 31.01.2021г. 
Общественият посредник докладва Годишния отчет пред Постоянните 
комисии на Общински съвет, който на свое  заседание  го приема за сведение 
с обикновено мнозинство. 
Със своето съдържание документът цели да информира Общинския съвет, 
Кмета  и обществеността за статистиката и анализа на постъпилите   жалби и 
сигнали, действията  по инициатива на Обществения  посредник, 
предложенията и препоръките, направени от посредника и статуса им на 
завършеност, както и аналитичното представяне на финансов отчет за 
разходите, свързани с функционирането на институцията. 
 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на 
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Обществения посредник на община Казанлък, предлагам на Общински съвет 
следния 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

Приема за сведение Годишния отчет за работата на Обществения посредник 
на община Казанлък за 2020 год. 
 
Адресат на акта: Кмет на община Казанлък , Обществен посредник на 
община Казанлък. 
 
Докладчик при разглеждане на заседанията на постоянните комисии: 
Гинка Щерева 
 
Докладчик при разглеждане на заседание на Общински съвет:  
Гинка Щерева 
 
Предоставям Ви всички материали и в електронен вид. 
 
Приложения: 
1.Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2020 
година. 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета 
на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му. 
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по 
реда на общия надзор за законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, 
изр.І от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – 
Стара Загора. 
 
 
С уважение, 
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