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

НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 1 

 

Днес, на 05.06.2008 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. Байчо Петров Георгиев – Председател на комисията. 
2. Ахмед Назиф Феим – секретар. 
3. Никола Иванов Николов – член.  
4. Тодор Неделчев Куцаров – член. 
5. Петър Колев Петров– 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 и провеждане на интервю с кандидатите.  
 По първа точка от дневния ред докладва Байчо Георгиев: 

Със свое Решение № 109 по Протокол № 10/28.03.2008 година приехме Правилник 
№ 5 за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на 
обшина Две могили, област Русе. Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от него, 
обществения посредник се избира след провеждане на конкурс, обявен чрез медиите. За 
нашия конкурс, съобщения бяха пубикувани във вестниците „Нива от 24.04.2008 г. и „Бряг” 
от 30.04.2008 г. Предвиденият месечен срок от обявяване на конкурса изтече и днес трябва 
да вземем своето решение. 

В Общинския съвет документи за участие в избора на Обществен посредник е подал 
Йордан Петров Борисов град Русе. Към заявлението си за участие е приложил необходимия 
набор документи. От тях е видно, че той е завършил История във Велико търново, 
Журналистика в СУ и Право в РУ. Има документ за професионална квалификация – 
специалист по публична администрация. Трудовата му биография също е впечатляваща.  

Съобразявайки се с приетия от нас Правилник, считам, че той отговаря на 
изискванията и може да бъде предложен за избирането му за обществен посредник. 

В момента, той е отвън и чака да проведем интервюто с него. 
Имате думата за изказнания, след което ще го поканя в залата.  
  

 В разискванията по проекта участваха: 
 1. Ахмед Феим: Мойто отношение е положително. Той е такава личност, че никога не 
е изпадал в ситуация на конфронтация. Може да работи с всеки човек независимо от 
партийните ситуации. 
 2. Петър Петров: Това беше един от най-добрите Областни управители и мисля,че 
той е подходяща личност за да свърши работа. Мисля, че не трябва да търсим на работата 
човек, а не на човека работа . Мисля, че е достоен за това и съм съгласен. 
 3. Тодор Куцаров: Познаваме се много тодавна и много пъти сме имали срещи. 
Мога да кажа само положителни неща за него и е много контактен. 
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 4. Никола Николов: Аз не го познавам лично, но след изказване мнението на 
колегите съм съгласен с това. 
 В рабата за интерю бе поканен Йордан Борисов. 
 5. Йордан Борисов: Първо ще започна с една благодарност. Познаваме се отдавна 
и сме работили заедно. По този начин с избирането ми на омбуцман бих бил полезен на 
Общината. Аз бих могъл да върша тая работа и ми харесва да съм сред хора. Смятам, че 
ще се справя.  
  

 След приключване на разискванията, приехме следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Комисията с 5 гласа „За”ОДОБРЯВА КАНДИДАТУРАТА НА Йордан Петров 
Борисов от град Русе за Обществен посредник, действащ на територията на Община 
Две могили и предлага на Общинския съвет той да бъде избран.   

 
 Заседанието на временната комисия завърши в 17.00 часа. 
 

Подписали протокола: 
 
 

1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 
                            (Байчо П. Георгиев)                          (Ахмед Н. Феим)                                 (Никола Ив. Николов) 

 
 

4. ………………………  5. ………………………  
          (Тодор Н. Куцаров)                              (Петър К.Петров)   

 


