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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  
№ 2 

 

Днес, на 20.06.2008 г., от 13.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
заседателната зала - № 13, комисията в състав: 

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. 
проведе избора за обществен посредник, действащ на територията на община Две 

могили, област Русе, при което констатира следното: 
 

1. ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА: 
 1.1. Комисията провери и се убеди в цялостта на кутията. 
 1.2. Комисията, преди запечатването и, показа на другите общински съветници и 
всички присъстващи в залата, че тя е празна. 
 1.3. Комисията положи подписите си върху предварително подготвените ленти, 
подпечатани с печата на Председателя на Общинския съвет. 
 1.4. Затвори кутията и я запечата с лепенките. 
 1.5. Председателят на комисията още веднъж обясни регламента на гласуването, а 
именно: 
 1.5.1. Общинските съветници се поканват да гласуват по азбучен ред. 
 1.5.2. От член на комисията получават една бюлетина и един бял непрозрачен плик. 
 1.5.3. На бюлетината има три правоъгълника, под които е отбелязано: „ЗА”, 
„ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. В зависимост от своя избор, те маркират само един от 
правоъгълниците. 
 1.5.4. Поставят Бюлетината в плика и без да го запечатват, го пускат в кутията. 
 1.5.5. Подписват се в предварително подготвения списък за гласуването. 
 1.5.6. Гласуването е действително, ако в плика има само една бюлетина по образец; 
на нея има маркиран само един правоъгълник и няма никакви други задрасквания по нея. 

2. СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА: 
2.1. Комисията се убеди, че е поканила всички съветници да гласуват. 
2.2. Пристъпи към отваряне на кутията, при което констатира: 
2.2.1. Лепенките са непокътнати. 
2.2.2. В кутията се намериха 13 бели непрозрачни плика. 
2.3. Последва последователно отваряне на пликовете и подреждане според начина 

на гласуване, при което констатира: 
2.3.1. Брой на действителните бюлетини е   13 
2.3.2. Броя на недействителните бюлетини е: 0 
2.4. От действителните бюлетини, общинските съветници са гласували, както следва: 
2.4.1. Гласували „ЗА”  -  12 общински съветника; 
2.4.2. Гласували „ПРОТИВ”   0 общински съветника; 
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2.4.3. Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”- 1 общински съветника; 
 

  

 След приключване на гласуването и проверка на гласовете, дадени за избор на 
обществен посредник, действащ на територията на Община Две могили, комисията  
 

ОБЯВЯВА ЧЕ: 
 

С 12 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” ИЗБИРА ЙОРДАН 
ПЕТКОВ БОРИСОВ с ЕГН 5001195420, живеещ в град Русе, на улица „Дондуков-Корсаков” 
№ 9 вход 3 за обществен посредник, действащ на територията на община Две могили, 
област Русе. 
 

Подписали протокола: 
 
 

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

 
 

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

 


