ПРОТОКОЛ

Днес , 21.03.2019 г. – 11.00 часа ,в сградата на Община Главиница
, заседателна зала 2 етаж , се проведе заседание на комисия ,
определена с решение № 412 от 28.11.2018г. от на ОС Главиница , в
състав :
Председател – адв. Ирена Русчева
Членове:
1. Нурхан Али - икономист
2. Йозджан Шабан – общински съветник
със задача: разглеждане на депозирани документи от кандидати за
заемане длъжността Управител
на „Общински превози „ЕООД
Главиница.
Всички членове на комисията подписаха деклариции за липса на
конфликт на интереси , след като бяха запознати от Председателя с
имената на лицата ,които са депозирали заявления за участие в
конкурса. Същите бяха получени от Председателя на комисията с
протокол от 21.03.2019 г. от служител в Общинска администрация –
Емел Христова.
Кандидатите са :
1.Рашко Станчев Денев - вх. № 1/18.03.2019 г. от 09.05 часа
2. Айлин Севинч Елман с вх. № 2 / 18.03.2019 г. – 15.45 часа
Комисията пристъпи към разглеждане на документите на първия
кандидат. Представени са поставени в бял , запечатан, непрозрачен
плик - заявление , копие от трудова книжка , копие от лична карта ,
копие от диплом за завършено висше образование и свидетелство за
придобита специалност , свидетелство за съдимост.
Разглеждайки документите на втория участник , комисията
констатира същото - документите са поставени в бял , запечатан ,

непрозрачен плик и съдържанието е следното : Заявление , Копие от
диплом за завършено средно образование , доказателства за трудов
стаж от Териториално поделение на НОИ – Силистра ,копие от
свидетелство за съдимост – електронно.
В случая и двамата участници покриват базовите изисквания за
заемане на длъжността, за която се провежда конкурса . Според това
,което е посочено в цитираното по- горе решение на Ос –Главиница ,
кандидатите следва да отговарят : притежавано средно образование –
минимално е средно образование и е налице покритие на този
образователен ценз , чисто съдебно минало и за двамата , трудов стаж
минимум 3 години общ трудов стаж.
В този случай няма законова пречка и двамата кандидати да
бъдат допуснатите до по – нататъшен етап от настоящият конкурс –
представяне на Бизнес план за 3 години , в срок от 7 – дни от датата на
получаване съобщение за факта ,че са допуснати.
Водим от горното комисията единодушно
РЕШИ :
Допуска дo по - нататъшен етап от конкурса кандидатите :
Рашко Станчев Денев,
Зафирово,,община Главиница

роден

на

26.06.1955г.

в

с.

Айлин Севинч Елман , роден на 26.03.1981 г. в град Силистра
Същото да бъде публикувано и на официалният сайт на Община
Главиница , както и изрично да се уведомят изрично писмено.
Поради изчерпване на действията от днешно заседание ,комисията
приключи своята работа в 11.30 часа.
Председател : / п/
Членове .
1. /п/
2. /п/

