
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ 

Комисия за провеждане на предварителен подбор на Обществен 

посредник на Община Червен бряг 

 
О Б Я В А 

 

На основание чл.21а от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл.10 ал.1 от Правилника за статута, 

организацията и дейността на обществения посредник на Община Червен 

бряг и Решение № 80 по Протокол № 5 от 19.02.2020 г. на Общински съвет 

– Червен бряг, 

  Комисия за предварителен подбор на кандидати за Обществен 

посредник на Община Червен бряг, при Общински съвет – Червен бряг 

обявява  

 

КОНКУРС 

за избор на обществен посредник на територията на Община Червен бряг  

 

I. За обществен посредник може да бъде избран всеки български 

гражданин с постоянно местоживеене на територията на община Червен 

бряг, пълнолетен, неосъждан, със завършено висше образование - с 

минимална образователна степен магистър, 5 години общ трудов стаж, с 

високи морални качества и обществен авторитет.  

II. За участие в процедурата по предварителен подбор на кандидати за 

обществен посредник, кандидатите представят: 

- заявление; 

- автобиография; 

- копие от диплома за висше образование; 

- копие от трудова книжка или служебна книжка; 

- свидетелство за съдимост; 

- декларация за липса на публични задължения. 

III. Документите се подават в Деловодството на Общински съвет – 

Червен бряг, стая 606 в сградата на Община Червен бряг, ул. „Антим I” № 

1 до 17.00 часа на 22.06.2020 г. 

IV. Комисията по предварителен подбор на кандидати за обществен 

посредник, избрана с Решение № 80 по Протокол № 5 от 19.02.2020 г. на 

Общински съвет – Червен бряг разглежда постъпилите документи от 



кандидатите и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност 

определя кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване. Списък на 

допуснатите до събеседване кандидати и датите на провеждането на 

събеседването ще бъдат обявени на сайта на Община Червен бряг- 

Общински съвет. 

V. Дейността на обществения посредник на община Червен бряг е 

регламентирана  в Правилника за статута, организацията и дейността на 

обществения посредник на Община Червен бряг, приет с реш. № 

262/30.03.2005 г., изм. реш. №555/27.11.2009 г. на Общински съвет Червен 

бряг, който е на разположение в стая 606, ет.6 в сградата на община Червен 

бряг и е публикуван на сайта на Община Червен бряг- Общински съвет. 

 

 
 
ПЕТЬО КОСТОВ 

Председател на Общински  

съвет- Червен бряг 

 

 
 
 


