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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ  

 

В изпълнение на Решение № 406, взето с Протокол № 35 от 22.03.2022 г. на Общински 

съвет – Велики Преслав, при условията на Наредба за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на община Велики Преслав в търговски дружества с общинско участие в 

капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел 

 

ОБЯВЯВА: 
 

1. Конкурс за възлагане на управлението на „БКС“ ЕООД, ЕИК: 837103415, със 

седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. „Златен век” № 2, за срок от 5 

(пет) години. 

2. Начин на провеждане на конкурса: 

I етап – Извършване на предварителен подбор по документи 

II етап – Събеседване с кандидатите, въз основа на представена от тях програма за развитие 

на дружеството за срока на действие на договора 

3. Изисквания към кандидатите: 

3.1. Да са завършили висше образование в една от следните области: Икономически 

науки, Стопански науки и администрация, Технически науки (Обстоятелството се доказва със 

заверено копие от официален документ). 

3.2. Да имат най-малко пет години трудов и/или служебен стаж (Обстоятелството се 

доказва със заверено копие от официален документ). 

3.3. Да притежават управленски опит - минимум 3 (три) години. 

3.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 

характер, освен ако са реабилитирани (Обстоятелството се доказва със свидетелство за 

съдимост). 

4. Необходими документи за участие в конкурса: 

4.1. Писмено заявление до председателя на Общински съвет за участие в конкурса 

(може да се получи в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ 

№ 58, ет. 4, стая № 402, тел.: 0538/48242). 

4.2. Професионална автобиография (CV) – европейски формат. 

4.3. Диплома за образователна степен (ксерокопие). 

4.4. Копие от трудова книжка или друг аналогичен документ за доказване 

продължителността на трудовия стаж. 

4.5. Свидетелство за съдимост. 

5. Критерии за оценка на програмата за развитие на дружеството: 

5.1. Съответствие с нормативната уредба. 

5.2. Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи. 

5.3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида, предмета на дейност и с 

обективното състояние на търговското дружество. 

5.4. Логическа структура на разработката. 

Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Общински съвет – 

Велики Преслав в запечатан плик, стая № 402, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 

до 17:00 ч., в срок от 07.04.2022 г. до 21.04.2022 г. (включително). 

Комисията за провеждане на конкурса: организира приемането на документите, 

подготовката и провеждането на конкурса; разглежда постъпилите заявления и извършва 

предварителния подбор на кандидатите; предоставя информация за обекта, за управлението на 

който се кандидатства; организира и провежда събеседването с кандидатите. 

Допуснатите до участие кандидати се уведомяват допълнително от комисията за провеждане 

на конкурса за: крайния срок и начина за представяне на програмите за развитие на дружеството 

за петгодишен период, условията за достъп до документацията на дружеството; дата, място и час 

за провеждане на събеседването с кандидатите.  

Информацията се обявява на сайта на община Велики Преслав и на информационните табла 

в Община Велики Преслав. 


