
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 48 

 
взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.01.2012 г. с  Протокол № 6 

 

Относно: Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на  

                     „Инфрастрой” ЕООД град Брацигово. 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Брацигово на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за реда за 
упражняване правата на собственик на Община Брацигово в търговските дружества с 
общинско участие в капитала. 

І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на 
“ИНФРАСТРОЙ” ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:             

1.срок на договора - 3 години;            

2.място на изпълнение на задълженията: „Инфрастрой” ЕООД гр.Брацигово 

ІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните 
изисквания: 

− Образование – минимум средно и продобита професионална квалификация: 
строителен техник; 

− Професионален опит– минимум 5 години; 

Допълнителни условия на които да отговарят кандидатите: 
− Да има адресна регистрация на територията на Община Брацигово, направена 

не по-късно от 1 година преди датата на обявяване на конкурса; 
Необходими документи, които трябва да представят кандидатите: 

− Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/ 

− Автобиография- /CV/; 

− Копие от документ за самоличност; 
− Документ, удостоверяващ адресна регистрация на територията на Община 

Брацигово; 

− Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и не е лишено 

от право да заема конкурсната длъжност /по образец/; 

− Копие от диплома за завършено образование; 
− Копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати 

курсове; 
− Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит, ако кандидата притежава такива; 
−  Свидетелство за съдимост в срок на валидност; 



− Удостоверение, че кандидатът не е под съд и следствие; 
− Медицинско удостоверение; 
− Писмена бизнес-програма за развитие на търговското дружество           

/Копията на документи да бъдат нотариално заверени или заверени с подписа на 
кандидата/ 
 

IIІ.Етапи на конкурса:             

1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания и допускане на кандидатите до участие в конкурса; 

2.Защита на представената бизнес-програма и интервю с кандидатите;  

ІV.Изисквания към бизнес-програмата за развитие на търговското 

дружество:            

 • Бизнес програмата се разработва за период от 3 години и за всяка година поотделно. 

Да съдържа разработка за развитието на „Инфрастрой” ЕООД гр.Брацигово за 
тригодишен период с обем до 50 стандартни печатни листа. Бизнес програмата трябва 
да съдържа конкретни икономически показатели като: рентабилност, 
производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загубите, нови 

пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, 
финансови задължения инвестиции.  

При поискване на кандидатите ще бъдат предоставяни копия от финансовите 
отчети, справка за персонала, финансови задължения на „Инфрастрой”ЕООД.  

При необходимост от разяснения относно състоянието на „Инфрастрой”ЕООД 

кандидатите могат да се обръщат към Анета Рашайкова – тел.0894 426481 

 

         V.Интервю:             

•Състои се в представяне и защита на рзработената бизнес-програма, представена от 
кандидата и въпроси от нормативната уредба в областта на ВиК и управление на 
търговки дружества и основните компетентности, необходими за изпълнение на 
длъжността. 

VI.Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в конкурса:          

Образците на посочените документи се получат в сградата на Общинска 
администрация град Брацигово, стая №10 – главен експерт „АОЧР”           

1.Документите по раздел ІІ от настоящето Решение се подават лично или чрез 
надлежно упълномощено лице в запечатан плик в деловодството на Общинска 
администрация гр.Брацигово на адреса и гр.Брацигово, ул.”Атанас Кабов”6а, стая №10 

– главен експерт „АОЧР” до 16.00ч. на 05.03.2012г.  

Писмената Бизнес-програма се подава едновременно с документите по раздел ІІІ в 

отделен запечатан плик, поставен в общия плик с останалите документи.              

2.Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в 

деловодния регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се 
издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на 
приемането му.                         



VІІ.Дата, час и място на провеждане на конкурса:              

1. Първият етап от конкурса – допускане на кандидатите комисията да проведе в срок 

до три работни дни след изтичане на срока за подаване на документите – а вторият етап 

да се проведе не по-късно от 14 дни след Решението на комисията за допускане на 
кандидатите.  

2. За допускането или недопускането, както и за мястото, датата и часа на конкурса 
назначената Комисия уведомява кандидатите в срок от 3 работни дни. 

VIII.Одобрява разработената система, критериите за оценка на кандидатите и 

образците на документи, описани в Протокол 2 на комисията за провеждане на 
конкурса.             

IХ.Решението да бъде оповестено в един местен вестник, на информационното 

табло в сградата на Общинска администрация град Брацигово, в интернет-страницата 
на Община Брацигово, както и в търговското дружество, в което е конкурсната 
длъжност в срок до 3 дни от приемането му. 

Възлага на Кмета на Община Брацигово да извърши необходимите действия по 

обявяване на конкурса.     

 

 
Общ брой общински съветници: 17 

Присъствали: 16 

Гласували: 16 

“За” : 16 

“Против” : няма  
“Въздържали се”: нама  

 
 

                     Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Илия Калинов/ 

 


