ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ
ОБЯВА
за
провеждане на конкурс за възлагане на управлението на
„Дунавско дело” ЕООД

С Протокол № 1 от 14.03.2016 г. от заседание на 5 членна временна смесена
комисия, определена с Решение № 97 от 24.02.2016 г. на Общински съвет - Свищов е
взето следното:

РЕШЕНИЕ
1.
ОБЯВЯВА процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението
на „Дунавско дело” ЕООД, гр. Свищов със следните условия:
I.
„Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Дунавско дело”
ЕООД, при следните условия:
1. Изисквания за допустимост на кандидатите:
1.1. да са български граждани;
1.2. да притежават минимална образователно - квалификационна степен
„Магистър” по журналистика, филология или икономика;
1.3. да имат най - малко десет години трудов и/или осигурителен стаж стаж;
1.4. да имат професионален опит най - малко три години;
1.5. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани;
1.6. да не са лишавани от право да упражняват материално - отчетническа
дейност.
2. Необходими документи:
2.1. заявление за участие по образец;
2.2. автобиография;
2.3. копие на диплома за придобита образователно - квалификационна
степен;
2.4. копия от документи, доказващи трудов и/или осигурителен стаж;
2.5. свидетелство за съдимост;
2.6. карта за предварителен медицински преглед;
2.7. декларация по чл. 12 от Наредбата за условия и реда за упражняване на
правата на Община Свищов върху общинска част от капитала на търговските
дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия по
образец.
3. Документите се подават лично от всеки кандидат или от упълномощено
от него лице в Информационния център на Община Свищов в срок до 17:00 часа на
18.04.2016 г.
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4. Кандидатите са длъжни да представят заедно с документите и
разработена тема „Развитие на дружеството и концепция за отстояване позицията на
вестника в медийното пространство”, в срока по т. 3 на основание т. 4 от Решение № 97
от 24.02.2016 г. на Общински съвет Свищов.
5. Документите по т. 2, 3 и 4 се подават в запечатан непрозрачен плик,
надписан по следния начин: име на кандидата, наименование на конкурса, за който ще
участва, и телефон и адрес за контакти. Заявления за участие, подадени след срока по
т.3 няма да се разглеждат.
6. Конкурсът ще се проведе на 20.04.2016 г. от 15.00 часа в „Гербовата зала“
на Община Свищов.
7. Образци на документи за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени от
интернет страницата на Община Свищов:’^ ^ ^ 8у18Ь1оу.Ь§
II.
1.
2.
3.

Показатели, по които ще се извършва подбор на кандидатите:
Оценка на разработената тема
Професионален опит.
Стаж.

III. Методиката за оценяване на кандидатите за управител, която се приема от
комисията е:
Всеки член на комисията оценява кандидата по петобалната система (от 1 до 5)
въз основа на описаните показатели, като записва оценката си във формуляра за
оценка, който се представя на председателя на комисията.
1. Оценка на разработената тема по петобалната система.
Максималната оценка по този показател е 5.
2. Професионален опит.
Кандидатът с най -голям професионален опит получава максимална оценка - 5.
Кандидатът с най - малък професионален опит получава минимална оценка - 1.
3. Стаж.
Кандидатът с най - голям стаж получава максимална оценка - 5.
Кандидатът с най - малък стаж получава минимална оценка - 1.
Всеки член на комисията дава и обща оценка за всеки кандидат, която са
образува като сбор от оценките по трите показателя, като тежестта на показателите в
общата оценка е, както следва:
1.
2.
3.

Оценка на разработената тема - 70 %.
Професионален опит - 20 %.
Стаж - 10 %.

На първо място се класира кандидатът получил най - висока обща оценка,
представляваща сумата от оценките на всички членове на комисията.
При еднаква обща оценка на първите двама в класирането, комисията провежда
устно събеседване с тях.
IV.
Когато на обявения конкурс за възлагане управлението на „Дунавско
дело” ЕООД се яви само един кандидат, конкурсът се провежда при обявените условия.
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V. Оценяването на кандидатите в обявения конкурс за възлагане на
управлението на „Дунавско дело” ЕООД ще се проведе по реда на постъпването на
документите им в Информационния център на Община Свищов в обявения срок.
VI. Кандидатите подали документи в обявения конкурс за възлагане на
управлението на „Дунавско дело” ЕООД се явяват лично на обявената дата и в
обявения час пред „Гербовата зала“ на Община Свищов. Документите на неявилите се
без уважителна причина кандидати не се разглеждат.
За резултатите от работата си комисията съставя протокол, който се подписва
от всички членове.
Настоящото Решение на комисията да бъде публикувано в областния
ежедневник - вестник „Борба”, в местния вестник „Дунавско дело”, както и на интернет
страницата на Община Свищов.

Любомира Петрова,
Председател на комисията
за възлагане на управлението на
„Дунавско дело” ЕООД
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
за възлагане на управлението на „Дунавско дело” ЕООД - гр. Свищов

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Трите имена на кандидата
Дата на раждане
Място на раждане
Адрес
Телефон за контакти

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Наименование на Висшето
училище

Образователноквалификационна степен

Специалност

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Тема/наименование на
квалификационната
програма/курс

Период и място на
провеждане

Получени дипломи,
сертификати,
удостоверения

Забележка: Тук се посочват квалификационните програми и курсове, които не
са съпроводени с придобиване на образователно - квалификационна степен.

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ
Посочете кои софтуерни продукти ползвате:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният/та ..........................................................................................................
Л. карта № .............................. издадена н а .................................. от М В Р............................
..................Е Г Н ................................. с адрес...........................................................................
.................................................................................................................................. кандидат
за управител на „Дунавско дело” ЕООД.

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съм български гражданин, навършил пълнолетие;
2. Не съм поставен/а под запрещение;
3. Не извършвам от свое или чуждо име сделки, сходни с дейността на
„Дунавско дело” ЕООД.
4. Не участвам в събирателни или командитни дружества и в дружества с
ограничена отговорност, които извършват сродна с тази на „Дунавско дело” ЕООД
дейност.
5. Не заемам длъжност в ръководни органи на дружества, които извършват
дейност, сходна с тази на „Дунавско дело” ЕООД.
6. Не съм лишен/а с присъда или с административно наказание от правото
да заемам материално - отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.
7. Не съм управител, контрольор и член на изпълнителни и контролни
органи на друго държавно или общинско дружество.
8. Не съм народен представител, областен управител, зам. областен
управител, зам. кмет, кметски наместник, секретар на община, общински съветник,
Изпълнителен директор и член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на
Постоянната комисия по приватизация и концесии към Общински съвет - Свищов.
9. Не работя по трудов договор.
Настоящата декларация подавам на основание чл. 12 от Наредбата за условия и
реда на упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на
търговските дружества и на стопанската дейност, упражнявана чрез общински
предприятия.
Задължавам се, ако ми бъде възложено управлението на „Дунавско дело” ЕООД
в 7 дневен срок да изпълня декларираните обстоятелства.
Известна ми е наказателната отговорност, която за неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Д ата:........
гр. Свищов

Декларатор:
/

/

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Посочете всички организации, като започнете с последната, в която работите
или сте били на работа.
Организации, в които сте
работили

Период

Наименование на
заеманата длъжност

Прилагам следните документи:

Подпис:

Дата:

