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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/16.01.2023г. 
на комисията, назначена със Заповед № РД-15-755/16.11.2022г. на Кмета на Община 

Първомай за провеждане на Конкурс за избор на управител на „МБАЛ-Първомай“ 

ЕООД, гр. Първомай, обявен с Обява изх. № 19/17.11.2022г. на основание чл. 68, ал.4 от 

Наредбата, в изпълнение на Решение № 351 на Общинския съвет на Община Първомай, 

прието на 31.10.2022г. по Протокол № 39 

_________________________________________________ 

IV. Окончателни резултати. 

Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждането на 

конкурса – Писмена част, изразяваща се в представяне на Бизнес програма от кандидата 

и Устна част -  провеждане на Интервю (събеседване) с кандидата. За сформиране на 

окончателната оценка се попълва Приложение № 3 – Карта за обобщена оценка на 

резултатите, която съгласно чл. 76 от Наредба за условията и реда за учредяване и 

упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала, се формира от оценките на бизнес програмата 

и оценката от проведеното интервю.  

Резултати от оценката на Бизнес програма – всички средни оценки получени от 

всеки един от членовете при попълване на Карта за оценка на Бизнес програмата и 

разделени на общия брой на членовете на Комисията, се получи следният резултат:  

„Отличен 5.88“ 

Резултати от оценката на събеседването -  всички средни оценки получени от всеки 

един от присъствалите членове при попълване на Карта за оценка на събеседването и 

разделени на общия брой на членовете на Комисията, се получи следният резултат:  

„Отличен 6.00“. 

V. Окончателно класиране.  

При попълване на Приложение № 3 - Карта за обобщена оценка на резултатите, 

общият бал на единствения кандидат, взел участие в конкурса за избор на управител на 

„МБАЛ-Първомай“ ЕООД, гр. Първомай  – г-жа Румяна Димитрова Бойлова е 11.03 т. 

Общият бал се сформира от всички средни оценки на всички членове на комисията – 

оценките от Бизнес програмата и оценките от събеседването. Сумата получена от 

оценките на Бизнес програмата и оценките от събеседването се разделят на общия брой 

на членовете на комисията. На основание чл.75 от Наредба за условията и реда за 

учредяване и упражняване правата на община Първомай в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала и въз основа на постигнатите 

резултати от кандидата, конкурсната комисия класира, както следва: 

 

№ Име, презиме и фамилия Окончателен резултат 

1 

място 

РУМЯНА ДИМИТРОВА БОЙЛОВА 11.03т. 

 

 Председател на конкурсната комисия: ______/П/_______ 
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