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         Препис-извлечение от  

Протокол №2 на комисия 

 

На заседание на 27.05.2022 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 ОбС – 

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 

 
 

констатира, че постъпилите пликове с Програми за развитието и дейността на 

дружеството са две на брой, запечатани, непрозрачни и с не нарушена цялост.  

  

От допуснатите до участие в конкурса 3-ма кандидати: 

 

 Васил Борисов Николов 

 Димо Петров Бодуров 

 Христо Върбев Христов, 

 

единствено кандидатът Димо Петров Бодуров, в срока определен с решение на комисията по 

протокол №1 от 27.04.2022 г., не е подал Програма за развитие дейността на дружество „БКС“ 

ЕООД.  

  

На основание чл.67, ал.1 от Наредба 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  

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Кандидатите отговарят на изискванията на т.3 от Решение на комисията, по протокол 

№1 от проведено заседание на 27.04.2022 г.  

 2. Дата за провеждане на конкурса 30.05.2022 г. /понеделник/, в стая № 406 на общинска 

администрация Велики Преслав. Начален час на конкурса - 08.30 ч. - оценяване на Програмите 

за развитието и дейността на „БКС” ЕООД на кандидатите по посочените критерии и попълване 

на показател I от индивидуалните формуляри /Приложение №3 – чл.67, ал.4/ за оценка на 

Програмата на кандидата (приложение №3 към настоящия протокол). 

- В 09.00 ч. - по реда на завеждане на програмите - устно представяне на Програмата в 

рамките на 10 минути от Васил Борисов Николов. Събеседване с кандидата по посочените 

критерии /показател II от Приложение №3 – чл.67, ал.4/. Попълване на показател ІІ от 

индивидуалните формуляри на кандидатите. 

- В 10.00 ч. - по реда на завеждане на програмите - устно представяне на Програмата в 

рамките на 10 минути от Христо Върбев Христов. Събеседване с кандидата по посочените 

критерии /показател II от Приложение №3 – чл.67, ал.4/. Попълване на показател ІІ от 

индивидуалните формуляри на кандидатите. 

 

 

 

 Секретар: /п/ Т. Янкова 

 


