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О Б Я В А 
Община Айтос открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

общинското търговско дружество “Генгер” ЕООД – гр.Айтос. 
І. Изисквания и критерии, на които трябва да отговарят кандидатите: 
1. Образование – висше, образователна степен – минимум бакалавър; 
2. Специалност – икономика; 
3. Трудов стаж по специалността – минимум 5 години. 
Управленски опит в ресторантьорство и туризъм и/или владеенето на чужд език е 

предимство. 
4.Кандидатът следва да отговаря и на следните изисквания: 
5. Да не e осъждан за умишлено престъпление от общ характер;  
6. Да не е лишен от правото да заема съответната длъжност; 
7.Да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали 
неудовлетворени кредитори; 

8. Да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди 
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права 
линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора 
степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на 
същото публично предприятие; 

10. Да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член 
на политически кабинет и секретар на община; 

11. Да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 
12. Да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 
13. Да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично 

предприятие;  
 
ІІ. Заявленията за участие в конкурса следва да са придружени със следните 

документи: 
1. Диплом за завършено висше образование; 
2. Медицинско удостоверение – за кандидатите, които за срок по-дълъг от 3 месеца 

са преустановили трудовата си дейност; 
3. Свидетелство за съдимост; 
4. Европейски формат на автобиография / CV /; 
5. Справка с вписани в хронологичен ред заеманите до момента длъжности; 
6. Копие от трудова / служебна книжка; 
7. Декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия 
8. Копие от документ за самоличност; 
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9. Декларация за лични данни. 
ІII. Конкурсът ще се проведе на два етапа:Първи етап – допускане по документи; 

Втори етап – представяне и защита на бизнес-програма. 
ІV. Срок и място  за подаване на документите – до16:00ч. на 12.10.2020г.в Център за 

услуги и информация на гражданите. 
V. Комисията ще извърши проверка по допустимостта на подадените документи на 

кандидатите, отговарящи на изискванията на. 13.10.2020г. 
VІ.  На 14.10.2020г . допуснатите кандидати ще бъдат писмено уведомени. 
VІІ. В 10 - дневен срок от уведомяването, допуснатите участници следва да представят 

в запечатан, непрозрачен плик своите бизнес-програми и предложения за решаване проблемите 
на дружеството. Бизнес-програмите се представят в Център за услуги и информация на 
гражданите. В същият срок ще им бъде предоставен проекто- договор за управление и да 
изразят становище по него. Проекто-договорът се предоставя от Център за услуги и 
информация на гражданите. 

VIII.Защитата на представената програма  и събеседване ще се извърши на 
28.10.2020г.  

IХ. След изслушване на кандидатите в 3-дневен срок комисията ще извърши класиране 
и състави протокол, който ще се връчи на Кмета на община Айтос за утвърждаване. 
 
 
 
 
 
ВАСИЛ ЕДРЕВ 
Кмет на община Айтос 


