ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
_____________________________________________
В изпълнение на Решение № 412, взето с Протокол № 50 от 28.11.2018 г. на
Общински съвет– Главиница и Наредба №29 За условията и реда за упражняване правата
на собственост на Община Главиница в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на Общината в граждански дружества и за сключване на договори
за съвместна дейност
КМЕТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЯВЯВА
конкурс за избор на управител на „Общински превози „ЕООД – Главиница
I.Минималните изисквания към кандидата са следните:
1. Да притежава образователно – квалификационна степен най - ниска- средно
образование;
2. да има най – малко три години общ трудов стаж;
3. да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ
характер, освен ако е реабилитиран;
II.Конкурсът да се проведе на два етапа:
1. по документи
2. представяне на бизнес план
ІІІ. Необходими документи:
1. писмено заявление за допускане до участие в конкурса /по образец/;
2. диплома за образователна степен;
3. копие от трудова книжка или друг аналогичен документа за доказване
продължителността на трудовия стаж;
4. лична карта / за справка/;
5. свидетелство за съдимост, издадено след датата на обявяване на конкурса;
6. бизнес план – предложен от кандидата за развитие на дружеството за три
годишен период/за допуснатите кандидати от първи етап/
IV. Мястото и срока за подаване на документите:
Информационен център на Община Главиница - 30 дневен срок от датата на
публикуване на обявата на Официалната интернет страницата на Общината, както и в
един местен вестник .
Документите следва да бъдат подадени в непрозрачен запечатан плик, като
кандидатите, допуснати за по – нататъшно участие след първи етап , следва да представят
бизнес план за развитие на дружеството за следващите три години , за което ще бъдат
изрично уведомени писмено. Срок за представянето му – 7 дневен от съобщението за
допускане до втори етап.
Срокът на договора е три години със спечелилия конкурса.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във
връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на входа на община
Главиница, както и в сайта на община Главиница: www.glavinitsa.bg.
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