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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДВЕ 

МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 

П Р О Т О К О Л  

№ 1 
 

Днес, на 10.05.2012 г., от 9.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 2, започна заседание на Временната комисия за организиране и провеждане на 

конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, област 

Русе, на което присъстваха: 

1. Христина Димитрова Ефтимова – Председател на комисията. 

2. Пламен Петков Лашев – член. 

3. Юсеин Ахмедов Юсеинов – член. 

4. Светлозар Милчев Донев – член. 

5. Татяна Димитрова Василева – член.  

В работата на заседанието взе участие Пламен Петков Лашев – общински съветник. 

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

1. Обсъждане на обявление за провеждане на конкурс за избор на обществен 

посредник. 

 По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: 

На основание Решение № 143 взето на заседание на Общинския съвет – Две могили 

на 26.04.2012 година във връзка с Правилник № 5 за организацията и дейността на 

обществения посредник действащ на територията на община Две могили, област Русе, 

което изисква от нас да изработим текст на Обявление, което да бъде публикувано на 

официалния сайт на Община Две могили и във печатно издание на в-к „Утро”. Такова е 

изготвено, съобразено е с изискванията на Правилник № 5. Ако имате вие други 

предложения, които да бъдат залегнати в обявлението, моля да ги споделите. 

 Срокът, в който трябва да се проведе конкурсът, съгласно Правилник № 5 за 

организацията и дейността на обществения посредник действащ на територията на 

община Две могили, област Русе е едномесечен от датата на публикуване на обявлението, 

което колеги означава, че конкурсът за Омбудсман ще бъде проведен най-рано на 

14.06.2012 г. 

 В разискванията по проекта участваха: 

1. Юсеин Юсеинов: 

Съгласен съм с така направеното предложение. 

2. Пламен Лашев: 

Г-жо Ефтимова, мисля че текста на обявлението е съобразен с изискванията от 

правилника, което ни дава основания да сме съгласни с написаното, така че аз съм 

съгласен да бъде в този вид. Според мен е по-добре да излезе в печатното издание на 

вестник „Утро” на дата 14.05.2012 г., тъй като е понеделник и тогава вестника достига до 

възможно повече хора. 

3. Светлозар Донев: 

Искам да попитам към момента има ли някакви запитвания и желания за участие в 

конкурса за омбудман? И дали в момента изпълняващият тази длъжност в Община Две 

могили, отново ще се кандидатира? 

4. Христина Ефтимова: 

По отношение на желаещи да участват в конкурса все още такивя няма, тъй като 

предстои публикуване на обавата, но лично аз съм разговаряла с г-н Борисов, при което 

той изяви желание за подаване на документи за втори мандат. 
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След последвалото гласуване, Комисията с 5 (пет) гласа “За” взе следното  
 

С Т А Н О В И Щ Е: 
1. Одобрява направеното обявление за провеждане на конкурс за избор на 

обществен посредник, което да бъде публикувано на официалния сайт на Община Две 

могили и в печатно издание във в-к „Утро”. 
 

 Заседанието на временната ком исия завърши в 10.00 часа. 
 

Подписали протокола: 

 

 

1. …………………  2. …………………  3. ………………… 
                      (Христина Д. Ефтимова)         (Пламен П. Лашев)                         (Юсеин Ах. Юсеинов) 

 

4. …………………  5. …………………   
                       (Светлозар М. Донев)                          (Татяна Д. Василева)                          
 

 

 
      Председател на Временната комисия: 

 

 

      ______________ (Христина Д. Ефтимова) 


