ОБЩИНА

ТРЯВНА

ПРОТОКОЛ
За проведен конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“
ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3 години, считано от датата на сключване
на договора
Днес, 15.02.2016 г. в административната сграда на Община Трявна се проведе конкурс за
избор на управител и възлагане на управлението на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК
107564271, за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора, съгласно Решение
№ 11 от 08.12.2015 г. Конкурсна комисия, определена с Решение № 11 от 08.12. 2015 г. на
Общински съвет Трявна в състав:
Председател: Румяна Бонева Цанева – директор Дирекция СДУР
Членове:
1. Вероника Славчева Димиева – юрист
2. Златка Данаилова Донева-Цанева – общински съветник
3. Людмил Василев Бучев – общински съветник
4. Розита Колева Пенева – общински съветник
5. Звезделин Христов Бъчваров – общински съветник
6. Христо Милчев Лазаров – общински съветник
7. Драгомир Иванов Николов – общински съветник
8. Стефан Цанев Петров – общински съветник
се събра за проверка на съответствието на представените от кандидатите документи с
предварително обявените изисквания.
Комисията започна работа в пълен състав.
Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларация за неразгласяване на
информация, свързана с конкурса и декларация за липса на личен интерес. В определения срок /
08.02.2016 г. / са постъпили 4 бр. заявления, заведени в деловодството на Община Трявна, както
следва:
1. инж. Жасмина Стоянова Лазарова - Вх. № 3100-115 / 05.02.2016 г.
2. Ангел Борисов Ангелов - Вх. № 3100-117 / 05.02.2016 г.
4. Димитър Колев Димитров - Вх. № 3100-129 / 08.02.2016 г.
3. Иво Цветанов Балевски - Вх. № 3100-130 / 08.02.2016 г.
Комисията констатира, че в решение № 11 от 08.12.2015 г. на Общински съвет Трявна, е
поставено изискване за доказване на една година управленски опит, като не е посочено
определение за „управленски опит“. Поради това, като взе предвид, че при обсъждане за
вземане на горепосоченото решение на общински съвет е постигнато съгласие като
управленски опит да се приема опит при изпълняване на дейност съгласно §1,т.3 от ДР на
Кодекса на труда и Националната класификация на професиите и длъжностите в България с код
1 – ръководни функции.
След откриване на конкурса комисията пристъпи към разглеждане на подадените от
кандидатите документи, за да провери дали същите съответстват на изискуемите:
1. Минимални изисквания към кандидатите:
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- висше образование;
- минимум 3 /три/ години трудов стаж;
- минимум 1 /една/ година управленски опит;
- кандидатите да не са осъждани за престъпления от общ характер;
- кандидатите да са пълнолетни, дееспособни физически лица, за които не важат забраните по
чл.28 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината
в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански
дружества и за сключване на договори за съвместна стопанска дейност в Община Трявна;
- да притежават документ за управление на МПС, категория В;
- допълнителни умения, носещи предимство - компютърна грамотност.
2.1.Необходими документи:
2.1.1. Заявление за участие - свободен текст;
2.1.2. Професионална биография /CV/;
2.1.3. Документи за трудов стаж – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие;
2.1.4. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 30 дни преди датата на подаване на
документите с посочване целта за издаване;
2.1.5.Декларация за обстоятелствата по чл.28 от Наредбата за условията и реда за упражняване
на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и
за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна
стопанска дейност в Община Трявна;
2.1.6. Документи за завършено висше образование;
2.1.7 Медицинско свидетелство;
2.1.8 Заверено копие от документ, удостоверяващ управленски опит;
2.1.9 Заверено копие от други документи, доказващи допълнителна квалификация,
професионалната компетентност/ имащи отношение към характера на конкурса / по преценка
на кандидата / и придобити допълнителни квалификации при наличие на такива/ - в
собственоръчно завeрено четливо ксерокопие;
2.1.10. Документ за самоличност – в собственоръчно заверено четливо ксерокопие с отметка за
съгласие за предоставяне на лични данни (за справка);
2.1.11. Документ за управление на ППС категория В;
2.1.12 Бизнес-програма за развитие на дружеството през следващите три години, която се
представя в отделен запечатан плик, съдържаща конкретни дейности и икономически
показатели, които управителят трябва да постигне за периода на управление на „Здравец”
ЕООД - Трявна, както следва:
• Нарастване на приходите от дейността;
• Оптимизиране на разходите от дейността;
• Подобряване на финансовите резултати и постигане на положителен финансов резултат;
• Среден брой работни места;
• Ликвидиране на задълженията към доставчици и кредитори и недопускане на нови
задължения;
• Перспективи за развитие на дружеството;
Комисията констатира следното:
1. инж. Жасмина Стоянова Лазарова - представените копия на документи, доказващи
управленски опит не са заверени от кандидата. Видно от документите за доказване на
управленски опит лицето има такъв, само за периоди:
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Съгласно допълнително споразумение№ II- 2118 от 27.06.2014 г. – от 01.07.2014 г. до
16.07.2014 г.
Съгласно допълнително споразумение№ II- 2119 от 14.07.2014 г. – от 18.07.2014 г. до
31.07.2014 г.
На основание гореизложеното Жасмина Стоянова Лазарова не притежава изискуемия в
Решение № 11 от 08.12.2015 г. на Общински съвет Трявна управленски опит от една година.
2. Ангел Борисов Ангелов е представил всички изискуеми документи, съгласно Решение № 11
от 08.12.2015 г. на Общински съвет Трявна на Общински съвет Трявна и отговаря на
минималните изисквания.
3. Димитър Колев Димитров е представил всички изискуеми документи, съгласно Решение №
11 от 08.12.2015 г. на Общински съвет Трявна на Общински съвет Трявна и отговаря на
минималните изисквания.
4. Иво Цветанов Балевски е представил всички изискуеми документи, съгласно Решение № 11
от 08.12.2015 г. на Общински съвет Трявна на Общински съвет Трявна и отговаря на
минималните изисквания.
Въз основа на направените констатации комисията
РЕШИ:
Допуска до следващ етап в конкурса / защита на бизнес програма/:
Ангел Борисов Ангелов
Димитър Колев Димитров
Иво Цветанов Балевски
Не допуска до следващ етап в конкурса / защита на бизнес програма/:
инж. Жасмина Стоянова Лазарова
За допуснатите до участие в конкурса кандидати комисията състави протокол
Провеждането на конкурса протече, както следва:
Защита на представените от кандидатите Бизнес – програми за развитие на дружеството през
следващите три години.
Интервю с допуснатияе кандидат
В 11часа комисията се събра да оцени защитата на представените от кандидатите Бизнес –
програми за развитие на дружеството през следващите три години в съответствие с критериите
за оценка:
- пълнота и всеобхватност на бизнес-програмата;
- конкретност и реална приложимост на бизнес-програмата;
- преценка на конкретните икономически параметри, посочени в програмата;
- реалистични финансови показатели - оценяват се предложените финансови показатели;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба.
До защита на Бизнес – програма за развитие на дружеството през следващите три години са
допуснати кандидатите:
Ангел Борисов Ангелов
Димитър Колев Димитров
Иво Цветанов Балевски
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Кандидатите запознаха комисията с изготвените бизнес програми за развитие на дружеството
през следващите три години, конкретните параметри и отговаряха на зададените от членовете
на комисията въпроси.
Всеки член на комисията за провеждане на конкурса вписа в „Индивидуална оценъчна карта“
оценките по отделните критерии на бизнес програмата и общата оценка, представляваща
средноаритметична стойност от оценките по отделни критерии. Резултатите бяха нанесени в
обобщена оценъчна карта на комисията за бизнес програмата подписана от членовете на
комисията. Общият резултат е средно аритметичен от сбора на резултатите на отделните
членове и броя им.
Въз основа на оценката от проведената защита на бизнес програмите за развитие на
дружеството и след направените изчисления, комисията оцени кандидатите, както следва:
Ангел Борисов Ангелов с общ резултат от оценка на бизнес програмата – 3.94
Димитър Колев Димитров с общ резултат от оценка на бизнес програмата – 3.73
Иво Цветанов Балевски с общ резултат от оценка на бизнес програмата – 4.94
Комисията допусна до участие в интервюто:
Комисията допусна до участие в интервюто:
Иво Цветанов Балевски с общ резултат от оценка на бизнес програмата – 4.94
Комисията не допусна до участие в интервюто:
Ангел Борисов Ангелов с общ резултат от оценка на бизнес програмата – 3.94
Димитър Колев Димитров с общ резултат от оценка на бизнес програмата – 3.73
За допуснатите и недопуснати до интервю кандидати комисията състави протокол
В 14.00 часа Комисията се събра за провеждане на интервю с допуснатия кандидат:
Иво Цветанов Балевски
Преди провеждане на интервюто комисията формулира въпроси, които бяха зададени на
кандидата. Критериите за оценка на качествата на кандидата по време на интервюто бяха:
- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
- управленска компетентност;
- комуникативна и организационна компетентност;
- компетентност относно промените и управлението им;
- компетентност при работа с потребители на обществени услуги.
Членовете на комисията попълниха „ Индивидуални оценъчни карти“ на кандидата от
проведеното интервю. Общата оценка на всеки оценяващ е средноаритметична от оценките по
отделните критерии.
Резултатите бяха нанесени в обобщена оценъчна карта на комисията за проведеното интервю с
кандидатите и подписани от членовете на комисията. Общия резултат е средно аритметичен от
сбора на резултатите на отделните членове и броят им.
Съгласно приетите правила за провеждане на конкурса до крайно класиране се допускат
кандидатите, получили оценка на интервюто си не по-ниска от много добър 4.50 по
шестобалната система.
Комисията оцени кандидата за проведеното интервю, както следва:
Иво Цветанов Балевски с общ резултат от оценка на интервюто – 4.60
Комисията допусна до участие в крайното класиране
Иво Цветанов Балевски с общ резултат от оценка на интервюто – 4.60
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За проведеното интервю комисията състави протокол.
Получените резултати от интервюто се умножиха с коефициент „ 2“, съгласно приетите
правила за оценка на кандидатите.
Резултатът от конкурса за кандидата, представляващ сбор от оценката от бизнес програмата и
удвоената оценка от интервюто интервюто се вписа в обща оценъчна карта.
Общ резултат от проведения конкурс ( сбор от оценката на защита на бизнес програмата и
удвоената оценка от интервюто):
Иво Цветанов Б - общ резултат 14.14
Въз основа на проведения конкурс и след направените изчисления, комисията
РЕШИ:
Комисията предлага на Кмета на Община Трявна да внесе предложение в Общински
съвет Трявна за управител на „Здравец“ ЕООД – гр. Трявна, ЕИК 107564271, за срок от 3
години, считано от датата на сключване на договора да бъде одобрен Иво Цветанов
Балевски с общ резултат от проведения конкурс 14.14.
Комисията приключи своята работа в 17 часа.
Протоколът се състави в един екземпляр.
Настоящия протокол и цялата документация по процедурата от проведения конкурс се предава
на Кмета на Община Трявна за внасяне на предложение в Общински съвет Трявна.
КОМИСИЯ:
Председател: …………………………….
(Румяна Бонева Цанева )
Членове:
1. …………………………………
( Вероника Славчева Димиева )
2. …………………………………..
( Златка Данаилова Донева-Цанева)
3……………………………………
( Людмил Василев Бучев )
4……………………………………..
( Розита Колева Пенева)
5…………………………………….
( Звезделин Христов Бъчваров)
6…………………………………….
(Христо Милчев Лазаров )
7……………………………………..
( Драгомир Иванов Николов)
8………………………………………
( Стефан Цанев Петров)
Препис
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