
         Препис-извлечение от  

Протокол №1 на комисия 

 

На заседание на 27.04.2022 г. в гр. Велики Преслав, комисия за провеждане на конкурс 

за избор на управител на „БКС" ЕООД, определена с Решение №406/35/22.03.2022 г. на 

Общински съвет – Велики Преслав, след извършена проверка по документи, на основание 

чл.61, ал.1, т.2 и във връзка с чл.64, чл.65 и чл.66 от Наредбата за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения 

с нестопанска цел, Комисията 

 
РЕШИ: 

   

1. Допуска до участие във II-ри етап на конкурса следните кандидати: 

 

 Васил Борисов Николов 

 Димо Петров Бодуров 

 Христо Върбев Христов 

 

1.1. Не допуска до участие във II-ри етап на конкурса следните кандидати: 

 

 Христо Гичев Христов 

Мотиви: Съгласно обявените по т.3.2. и т.3.3. минимални и специфични изисквания към 

кандидатите за заемане на длъжността, и представените от кандидата документи /трудова 

книжка – 1 бр. – серия З, № 089631, с общ трудов стаж – 2 г., 0 м. 14 д./, лицето не удостоверява 

изискуем трудов и/или служебен стаж – най-малко 5 години и стаж за управленски опит – 

минимум 3 години. 

  

 Калоян Кулев Сланев 

Мотиви: Съгласно обявените по т.3.3. специфични изисквания към кандидатите за заемане на 

длъжността, и представените от кандидата документи /трудова книжка – 1 бр. – серия Б, № 

302592, с общ трудов стаж - 16 г., 2 м., 0 д./, лицето не удостоверява изискуем стаж за 

управленски опит – минимум 3 години. 

 

2. Определя дата за провеждане на конкурса 30.05.2022 г. /понеделник/ от 09.00 ч. в стая № 

406 на общинска администрация Велики Преслав. 

3. Кандидатите представят Програма за развитие дейността на дружеството за 5 годишен 

период, заедно със становище по проектодоговора за възлагане на управлението, до 17.00 ч. 

на 25.05.2022 г., в запечатан непрозрачен плик, адресиран до Председателя на Общинския 

съвет, на адрес: гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" № 58, стая 402 на Общински съвет. 

4. Програмите ще се отварят на 27.05.2022 г. от 08.30 часа в стая № 406 на общинска 

администрация Велики Преслав. 

5. Решението за допускане до участие в конкурса да се обяви на информационните табла на 

Общинска администрация и на Общински съвет – Велики Преслав. На допуснатите кандидати 

да се изпратят писма с обратна разписка.  

6. На управителя на "БКС" ЕООД да се изпрати списък на допуснатите кандидати за 

предоставяне на достъп до документацията на дружеството за структура, численост, щатно 

разписание и годишните счетоводни отчети на дружеството за предходните две години. 

7. На кандидатите да се предостави проектодоговор за възлагане на управлението на 

дружеството. 

         

 Секретар: /п/ Т. Янкова 

 


