ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР
ОБЛАСТ ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода” № 20,
тел.: 359 777 823 70; 359 777 80 080 факс: 359 777 825 02,
e-mail: obs_radomir@abv.bg

О Б Я В А
На основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.147, във връзка с чл.141 и чл.137, ал.1,т.5
от Търговския закон, съгласно чл.26, ал.1,чл.30 от Наредба за търговските дружества с
общинско участие на Община Радомир и Решение № 206/19.10.2012 година,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “БАЙКАЛ-1”ЕООД,
С.БАЙКАЛСКО, ОБЩИНА РАДОМИР, при следните условия:
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Висше образование;
2. Общ трудов стаж, от който не по-малко от три години управленски
опит;
3. Познаване на действащите нормативни документи в областта на
управлението, трудовото законодателство и опазване на околната среда;
4. Да притежава умения за работа в екип и компютърна грамотност;
5. Лицето да не бъде осъждано за престъпление от общ характер на
лишаване от свобода, освен ако не е реабилитирано;
6. Лицето да не е лишено по съответния ред от правото да упражнява
търговска дейност;
7. Лицето или член на семейството му да не упражнява конкурентна
дейност;
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление по образец;
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование;

4. Нотариално заверено копие на документ за трудов стаж – трудова
и/или осигурителна книжка;
5. Мотивационно писмо;
6. Свидетелство за съдимост;
7. Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява
търговска дейност;
8. Декларация във връзка с т.7 от раздел І – Изисквания към
кандидатите.
9. Медицинско свидетелство;
10. Бизнес програма за развитие на търговското дружество за срок от
три години, която включва изготвена такава за всяка година поотделно,
при допускане на кандидата на следващ етап;
ІІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Срокът за представяне на заявления за участие е до 23.11.2012 г.
1-ВИ ЕТАП: Проверка на съответствието на представените документи с
предварително обявените изисквания – комисията се произнася с решение
за допускането или недопускането до участие в конкурса на кандидатите,
в тридневен срок връчва решението си на всички кандидати.
2-РИ ЕТАП: В двадесетдневен срок от датата на уведомлението за
решението на комисията за допускане на кандидата да участва в конкурса,
кандидатът представя бизнес програма за развитие на търговското
дружество за три години, изготвена в съответствие с бизнес задачата и
стратегията за развитие на дружеството:
1. Разширяване на дейността на дружеството в съответствие с предмета
на дейност и увеличаване на приходите от дейност.
2. Поетапно погасяване на задълженията към Националната агенция
по приходите.
3. Увеличаване на работните места.
4. Създаване на материални, икономически и организационни условия
за привличане на инвестиции. Критериите за оценка на бизнес
програмите са визирани в чл.30, ал.4 от Наредба за търговските дружества
с общинско участие и са следните:
- степен на реална приложимост на бизнес програмата;
- съответствие на бизнес програмата с целите на бизнес задачата на
дружеството;
- съответствие на бизнес програмата с нормативната уредба;
- логическа структура на бизнес програмата;
След представянето на бизнес програмите на кандидатите, комисията
ги оценява в съответствие с критериите, като до интервю се допускат
кандидатите, получили оценка на бизнес програмата си не по-ниска от

4.50 по шестобалната система. Комисията уведомява писмено всички
кандидати за решението си, а допуснатите кандидати за интервю и за
датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.
3-ТИ ЕТАП: Интервю с кандидатите, което да се проведе в Общински
съвет-Радомир, след уведомяване от комисията на допуснатите кандидати
за датата и часа за провеждането му.
ІV. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Необходимата информация относно дружеството може да бъде
получена от допуснатите кандидати в работно време от 09.00 часа до 16.00
часа в управлението на “Байкал-1”ЕООД на адрес: с.Байкалско, Община
Радомир, Област Перник, където ще бъдат на разположение на
кандидатите за запознаване на място следните документи: уставът на
дружеството, последният годишен счетоводен баланс на дружеството, т.е.
към 31.12.2011 г., отчет за приходите и разходите за 2011 г., отчет за
приходите и разходите към 30.09.2012 г.
Кандидатите получават достъп до документите след подписване на
декларация за неразгласяване /за опазване на търговска тайна/.
2. В срок до 23.11.2012 г., всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа
и от 13.00 часа до 16.30 часа в деловодството на Общински съветРадомир кандидатите могат да получат заявление по образец и два броя
пликове за поставяне на документите за участие в конкурса.
V. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ:
1. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите
документи се подават в запечатан плик в деловодството на Общински
съвет-Радомир, като върху плика се изписва името на кандидата и
дружеството, за което се кандидатства и се завеждат в официален регистър
по реда на постъпването им.
За всяко постъпило заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.
2. Бизнес програмата се поставя и запечатва в другия плик, който се
подава в двадесетдневен срок от датата на уведомлението за решението на
комисията за допускане на участника до участие в конкурса.
Комисията по провеждането на конкурса ще се събере на заседание
за провеждане на първи етап от конкурса в първия работен ден след
изтичане на срока за подаване на заявленията за участие, а именно на
26.11.2012 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-РАДОМИР: /П/
/Красимир Борисов/

