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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  

№ 2 
 

Днес, на 18.06.2012 г., от 16.00 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 

стая № 9, започна заседание на Временната комисия по организиране и провеждане на 

конкурс за избор на обществен посредник в 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.  

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

пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

 1. Обсъждане на постъпилите в комисията документи за конкурса за избор на 

Обществен посредник в Община Две могили, провеждане на интервю с кандидатите и 

утвърждаване на образец на бюлетините за провеждане на избор на обществен посредник. 

 По първа точка от дневния ред докладва Христина Ефтимова: 

Уважаеми колеги, в деловодството на Общински съвет – Две могили са постъпили 

документите за участие в конкурса за обществен посредник от двама кандидати. Пред вас 

са комплектите от документи и може да ги разгледате. И двамата имат необходимите 

документи, като и двамата кандидати имат юридическо образование. Лично аз смятам, че 

и двамата кандидати могат да бъдат допуснати до избора.  

 В разискванията по проекта участваха: 
 1. Татяна Василева: Аз също разгледах постъпилите документи и смятам, че 

спазваме нормите на Правилник № 5 и трябва да допуснем и двамата кандидати до избор. 

 2. Светлозар Донев: Колеги, аз нямам никакви забележки по документите на 

кандидатите, но преди да вземем решение, считам за необходимо да поканим кандидатите 

и да проведем събеседване с тях. 

 Комисията реши да проведе събеседването заедно и с двамата кандидати. 

Същите бяха поканени и бе проведен съвместен разговор с тях. 

 Тъй като заседанието на Общинския съвет, предвидено за 22.06.2012 г. е планирано 

да бъде проведено в град Априлци, то г-н Валентин Димитров изяви желанието си да 

присъства. 

 След проведеното събеседване с кандидатите, същите напуснаха заседанието на 

комисията. 

 3. Христина Ефтимова: Колеги, представям ви изготвеният образец на бюлетина, 

с която да стане изборът за обществен посредник. Самият избор съгласно ЗМСМА и 

Правилник № 5 е таен, което налага утвърждаване на образец за бюлетина. 

4. Светлозар Донев: Този избор е почти идентичен с изборът на Председател на 

Общинския съвет, така че според мен така изработената бюлетина е точна. 

5. Юсеин Юсеинов: Предлагам да утвърдим този вид на бюлетина. 

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
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1. Комисията с 5 гласа „За” допуска и двамата кандидати до избор за Обществен 

посредник, действащ на територията на Община Две могили и утвърждава образец на 

бюлетина, с който да бъде проведен изборът. 
 

 Заседанието на временната комисия завърши в 17.00 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) 

 


