
  ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
 

Град Лъки, п.к.4241, област Пловдив, ул.”Възраждане“№ 18, 

Телефони: 03052/22 55, 20 94; факс : 03052/21 68, e-mail: obshtinalaki@abv.bg; 

 
                                                                     

З А П О В Е Д 
 

№ 26 
гр. Лъки, 18.03.2022 г. 

                                                                        

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, в изпълнение на чл. 34, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване и 

упражняване правата на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и 

Решение № 191, взето с Протокол № 29 на редовна сесия на Общински съвет - Лъки, 

проведена на 24.02.2022 г., относно откриване на процедура за провеждане на конкурсна 

процедура за номиниране на управител на „Възстановителен център – Лъки“ ЕООД 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
І. Откривам процедура за провеждане на конкурсна процедура за номиниране на 

управител на „Възстановителен център - Лъки” ЕООД, на когото да бъде възложено 

управлението за срок от пет години. 

II. Определям условията и реда за провеждане на конкурсната процедура както 

следва:  

ІІ.1. Конкурсната процедура да се проведе на три етапа:  

ІІ.1.1. проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

ІІ.1.2. представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за 

целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и 

стратегията за развитие на дружеството. 

ІІ.1.3.  събеседване с кандидатите. 

ІІ.2. До участие се допускат лица, които отговарят на следните изисквания: 

ІІ.2.1. да са български граждани или граждани на друга държава – членка на 

Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

ІІ.2.2. да имат завършено висше образование, образователна степен – магистър или 

бакалавър; специалност: право, финанси, счетоводство и контрол, маркетинг, мениджмънт, 

бизнес администрация, и др.; 

ІІ.2.3. да имат най-малко пет години професионален опит, осигуряващ необходимите 

умения за професионално изпълнение на задълженията на член на орган за управление и 

контрол;  

ІІ.2.4. да не са поставени под запрещение; 

ІІ.2.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

ІІ.2.6. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността управител 

на публично предприятие; 

ІІ.2.7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено 

отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са 

останали неудовлетворени кредитори; 

ІІ.2.8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, 

при което са останали неудовлетворени кредитори; 

ІІ.2.9. да не са съпрузи/съпруги или лица 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; 

ІІ.2.10. да не  заемат 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,  

ІІ.2.11. да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет или секретар на 

община; 

ІІ.2.12. да не  извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

ІІ.2.13. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 

ІІ.2.14. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на 

друго публично предприятие. 

Точки ІІ. 2.12 и ІІ. 2.13 се отнасят за дейност, сходна с дейността на дружеството. 

 

ІІ.3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 

ІІ.3.1. заявление за участие в конкурсна процедура – по образец; 

ІІ.3.2. автобиография – европейски формат; 

ІІ.3.3. мотивационно писмо; 

ІІ.3.4. свидетелство за съдимост; 

ІІ.3.5. копия от: диплома за завършено висше образование и други документи, 

удостоверяващи квалификация; 

ІІ.3.6. документ, удостоверяващ придобит професионален опит - копие от трудова, 

служебна или осигурителна книжка или др., удостоверяващи наличие на минимум пет 

години професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол; 

ІІ.3.7. декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия – по образец. 

ІІ.3.8. препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са 

заемали длъжността; 

ІІ.3.9. декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – 

по образец. 

ІІ.3.10. бизнес програма за развитие на дейността на „Възстановителен център - Лъки” 

ЕООД за петгодишен период, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за 

развитие на дружеството.  

Бизнес програмата има за цел да гарантира гъвкавост на стратегията на 

предприятието, като актуализирането й всяка година дава възможност за адаптиране на 

планираните резултати към промените на пазара. Плановият хоризонт на бизнес програмата 

е 5-годишен. Бизнес програмата трябва да съдържа най-малко: 

 Описателна част: 

 обща информация за предприятието, в т.ч.области на дейност, мисия, визия, 

общи стратегически цели и др. 

 състояние на предприятието, в т.ч. финансово-икономическо състояние,                                

организационна структура и др. 

 Аналитична част: 

 анализ и оценка на състоянието и дейността на търговското дружество  

 анализ на пазара, пазарните позиции, конкурентната среда; 

 допускания за развитието на икономическата среда и перспективите на 

предприятието; 

 анализ на основните рискове. 

 Прогнозна част: 

 тенденции и възможности за развитие на търговското дружество; 

 определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на 

търговското дружество; 



 конкретни стойности на ключовите показатели за изпълнение на финансовите и 

нефинансовите цели за прогнозния период по години; 

 инвестиционен план или програма, ако се предвиждат инвестиции 

 ремонтна програма за предприятието, чиито дълготрайни материални активи 

изискват ремонтни дейности, оказващи съществено влияние върху 

финансовото състояние на предприятието. 

 приложимост и етапи за реализацията на програмата. 
 

Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15-дневен срок след 

публикуване на обявата, в деловодството на Община Лъки. 

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в 

запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за 

което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За 

всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на 

приемането му. 

Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес програма (програма за 

управление) за срока на управление и я представят в запечатан плик в деловодството на 

общината.  
 

ІІ.4 Правила за провеждане на процедурата и работа на комисията: 
Комисията е в състав от 7 души, от които поне един правоспособен юрист и един 

магистър по икономика. Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от 

2/3 от членовете. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на 

присъстващите членове. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат 

взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. 

Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване 

на обстоятелства, станали им известни във връзка с конкурса и защита на данните на 

физическите лица – кандидати. В комисията за номиниране се включват лица, които не са 

осъждани за умишлено престъпление от общ характер и притежават най-малко 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“. 
   

Комисията провежда конкурсната процедура на три етапа: 

Оценката за всеки етап от процедурата се определя по шестобалната система, като 

максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на процедурата е 

„Отличен 6“ при точност на оценката 0,25. 

Минималната допустима оценка за всеки етап от процедурата е „мн. добър 4,50“. 

Кандидат, получил оценка по-ниска от „много добър 4,50“, се отстранява от 

конкурсната процедура. 

Действията на Комисията по провеждане на конкурсната процедура са в 

съответствие с чл. 36 до чл. 39 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала. 

ПЪРВИ ЕТАП - проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания. 

В деня, определен за провеждане на конкурсната процедура, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали 

заявление за участие. Комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява 

дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението 

на минималните и специфичните изисквания, определени в решението на ОбС - Лъки. 

В случай, че комисията констатира, че не са представени всички необходими 

документи или представените такива са нередовни, комисията уведомява писмено на 

посочен от тях адрес или по електронна поща кандидатите и дава възможност в тридневен 

срок от получаване на уведомлението да отстранят нередовностите.  

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички 

необходими документи, включително в допълнително предоставения срок, или 



представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в 

решението на Общинския съвет.  

Комисията съставя протокол за допуснатите кандидати.  

В 3-дневен срок от датата на изготвяне на протокола, Комисията уведомява 

допуснатите кандидати по електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението за 

участие, като определя срок, в който следва да представят бизнес програмата. 

Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес програма (програма за 

управление) за срока на управление и я представят в запечатан плик в деловодството на 

общината. 

 

ВТОРИ ЕТАП - представяне от кандидатите на бизнес програма за развитието и 

дейността на дружеството за петгодишен период. 

Кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях бизнес 

програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на комисията по тяхното 

съдържание. 

 Критерии за оценка на бизнес програмата за развитието и дейността на дружеството 

за петгодишен период: 

1. съответствие на Бизнес програмата с нормативните изисквания, уреждащи 

дейността на дружеството; 

2. степен на реална приложимост на бизнес програмата, поставените цели и задачи за 

развитие на търговското дружество; 

3. съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството; 

4. съответствие на програмата с обективното състояние на търговското дружество; 

5. степен на реална приложимост на бизнес-програмата. 

 

ТРЕТИ ЕТАП - събеседване с кандидатите. 

До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на бизнес програмата не 

по-ниска от мн. добър 4,50. Преди провеждане на събеседването комисията формулира 

въпроси, които се задават на всички кандидати. Темите, предмет на събеседването касаят 

познаване и прилагане на нормативната уредба, свързана с нормативните изисквания, 

уреждащи дейността на дружеството, анализ на финансово - икономическото състояние на 

дружеството, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и 

перспективи за развитие на „Възстановителен център - Лъки” ЕООД, мероприятия за 

постигане на поставените цели. 

Критерии за оценка на проведеното събеседване: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. управленска компетентност; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни и организационни способности. 

 

Оценката на бизнес програмата и оценката от проведеното събеседване с кандидатите 

се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на 

оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, 

поставени от всеки член на комисията за всеки един от определените критерии. Класират се 

кандидатите, получили средноаритметична оценка от бизнес програмата и от проведеното 

събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира 

кандидатът, получил най-висока оценка. 

В петдневен срок от приключване на последния етап на конкурсната процедура, 

комисията изготвя протокол за резултатите и класирането от проведената процедура и 

номинация на кандидата, класиран на първо място. В същия срок, протоколът се представя 

на кмета на община Лъки, който с нарочна докладна за първото след приключване на 



процедурата заседание на общинския съвет, прави предложение до Общински съвет Лъки 

да утвърди класирането от проведената процедура, да избере номинираният кандидат, 

класиран на първо място, както и да сключи с него договор за управление и контрол. След 

утвърждаване класирането, същото се обявява на официалната интернет страница на 

община Лъки и се уведомяват участниците за това на електронната поща (имейл адрес), 

посочена в заявлението за участие по ІІ. 3.1. 

Когато двама или повече от кандидатите са получили най-високи и равни оценки, 

окончателния избор се извършва след допълнително събеседване с кандидатите, получили 

най-високи и равни оценки. Събеседването се провежда от тричленна комисия, определена 

от общинския съвет, която е различна от комисията за организиране и провеждане на 

конкурса. В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване, тричленната 

комисия изготвя протокол, в който описва резултатите от събеседването протокол. В същия 

срок, протоколът се представя на кмета на община Лъки, който с нарочна докладна прави 

предложение до Общински съвет Лъки да утвърди окончателното класиране от проведената 

процедура, да избере номинираният кандидат, класиран на първо място, както и да сключи 

с него договор за управление и контрол. 

ІІ.5. Място и срок за получаване на информация  
Кандидатите за участие в конкурса могат да получат информация относно финансово-

икономическото състояние на „Възстановителен център - Лъки” ЕООД, включваща: 

структура, численост и щатно разписание на персонала, годишните финансови отчети и 

годишните доклади за дейността на дружеството за последните 3 години, последния 

междинен финансов отчет и последния доклад на регистрирания одитор (ако има избран 

такъв) във „Възстановителен център - Лъки” ЕООД.  

Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на община Лъки в 15-

дневен срок след публикуване на обявата в един централен вестник и на интернет 

страницата на Община Лъки.  

III. Определям комисия за организирането и провеждането на конкурса в състав от 7 

/седем/ члена, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика, 

както следва:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Делчо Бакърджиев, заместник - кмет на община Лъки; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Марияна Паракосова – председател на Общински съвет – Лъки; 

2. Наталия Берберова – общински съветник; 

3. София Ал-Юсеф-Мешева – общински съветник; 

4. адв. Диана Дишлиева – юридически съветник на Общински съвет - Лъки 

5. Инж. Елеонора Димитрова – главен експерт ОЗКПОДПМСД при ОбА - Лъки 

6. Елица Мешева – главен експерт ККЧРП при ОбА - Лъки 

 

Комисията да извърши следните действия:  

1. да изготви и публикува обява за конкурса на интернет страницата на Община 

Лъки и в един централен вестник след издаване на заповедта на Кмета за назначаване на 

комисията; Паричните средства необходими за публикуване на обявата за конкурса са за 

сметка на бюджета на община Лъки;  

2. да изготви необходимите документи (образци) за участие в конкурсната процедура 

- Заявление за участие, Декларация по чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и 

Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни. 

3. да организира приемането на документите, подготовката и провеждането на 

конкурса;  



4.  да разгледа постъпилите заявления, да оцени представените от кандидатите 

бизнес програми за развитието и дейността на дружеството за петгодишен период и да 

проведе събеседване с кандидатите; да класира кандидатите, получили средноаритметична 

оценка от програмата и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.   

 

Реда и начина на провеждане на конкурсната процедура, както и работата на 

комисията следва да са в съответствие с Решение № 191/24.02.2022 г. на Общински съвет – 

гр. Лъки и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в търговски 

дружества с общинско участие в капитала. 

 

IV. УТВЪРЖДАВАМ следните образци на декларации и заявление за участие в 

конкурса: 

1. Заявление за участие в конкурса; 

2. Декларация по чл. 20 от Закона за публичните предприятия; 

3. Декларация за съгласие за съхранение и обработка на лични данни; 

4. Декларация за неразкриване на обстоятелства, станали известни на членовете на 

комисията, във връзка с конкурса и защита на данните на физическите лица – 

кандидати; 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на комисията за сведение и 

изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ  

Кмет на община Лъки 


