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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС 

ЗА  ДЛЪЖНОСТТА  УПРАВИТЕЛ НА „ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД 

ГР.ГЛАВИНИЦА 

на 04.04.2019 г. 

 

 

 Днес, 04.04.2019 г., в заседателната зала на общинска администрация, 

определената със заповед  №РД-01-72/14.02.2019 г. г. комисия,         

в  състав: 

Председател: 1. Ирена Русчева – правоспособен юрист; 

Членове:  2. Нурхан Али – икономист; 

        3. Йозджан Шабан – общински съветник в ОС – Главиница ; 

 

проведе  конкурс  чрез  защита  на  бизнес план – предложен от кандидата за 

развитие на дружеството за три годишен период    и  интервю 

за длъжността: Управител на „Общински превози“ ЕООД гр.Главиница 

След изтичане  на седмодневният срок, предвиден от работодателя и  отразен в протокола 

от работата на комисията от проведено заседание на  21.03.2019 г. е постъпило едно 

предложение от двамата допуснати до по – нататъшен етап кандидати . Предложението е 

от  Айлин Елман - вх. №  1 от 22.03.2019 г. . От другият допуснат кандидат – Рашко  

Денев  не е постъпило такова , комисията в случая не може да бъде ангажирана . 

 Комисията пристъпи към запознаване  с предложеното на кандидата , като  това по 

естеството си представлява втория етап на конкурса.  

 Предложението съдържа необходимите реквизити , като наред със словестната 

част е  предложено на вниманието на комисията и графично изображение на вижданията и 

перспективите за  развитие на дружеството от страна на кандидата.  развитие на дейността 

се очаква , като според този кандидат  това ще доведе до значителни  положителни 

финансови резултати . 

 Очакванията  са свързани и с финансова помощ и  от страна на  собственика на 

дружеството – Община Главиница , но това е резонно като се има предвид финансовото 

му състояние  към момента. 

Предвид липсата на друг кандидат , който да е депозирал необходимите за участие 

във втория етап от конкурса документи – бизнес план за развитие на дружеството , и с 

оглед съдържанието на разисквания , комисията счита , че  за спечелил конкурса следва да 

се обяви Айлин Елман , като следва да предложи на Кмета на Община Главиница да 

сключи договор за управление на дружеството именно с лицето Айлин Елман за срок от 3 

години . 
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Водим от горното комисията единодушно  

 

РЕШИ :  

 

ОБЯВЯВА ЗА СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТ „ „УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ „ЕООД  -ГЛАВИНИЦА, лицето Айлин Елман. 
                   

     

 Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, 

единият от които за работодателя, другият – за конкурсната комисия. 

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                                      НА КОМИСИЯТА: ………………/п/…… 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: 

1. ……………/п/……….. 

2. ……………/п/………..                      
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