
     ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
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Извлечение от  П Р О Т О К ОЛ  № 2 
 

Конкурс за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА 

при ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 

 

 

Днес 18.02.2022 г. в град Лъки, Общинска администрация, комисия, определена със 

Заповед № 11/31.01.2022 г. на Кмета на община Лъки, в състав :  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Делчо Ненков Бакърджиев – заместник-кмет 

ЧЛЕНОВЕ : 

1. Валентин Александров Ройнов – адвокат, вписан в АК - Пловдив 

2. Елица Миткова Мешева – главен експерт ККЧРП в ОбА - Лъки   

 

Комисията единодушно РЕШИ: 

 

Оценява концепцията на кандидата Емилия Вескова Стоянова с оценка 4,67. Общата 

оценка е средноаритметична от оценките на всеки от членовете на комисията.  

 

ДОПУСКА кандидата Емилия Вескова Стоянова до защита на Концепцията, която 

ще се проведе на 25.02.2022 г. с начален час 11,00 ч. в заседателната зала на 3-ти етаж в 

Общинска администрация – Лъки, ул. „Възраждане“ № 18. 

 

Комисията определя следните критерии за оценка на защита на концепцията :  

 Умение за стратегическо мислене – определяне на мисия, визия, цели, действия 

и резултати; 

 Умение за представяне на синтезирано и структурно резюме върху писмената 

концепция; 

 Комуникативност и убедителност; 

 Стил на изказване и езикова култура; 

 

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на 

концепцията и на въпроси за определяне на степента, която кандидатът притежава 

компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността; 

 

Времето за защита на концепцията е до 30 минути. 

 

Всеки член на конкурсната комисия преценява резултатите от защитата на 

концепцията по 5-степенната скала. За всеки горепосочен критерий се дава оценка по 5-

степенна скала, а именно 1-слабо; 2-задоволително; 3-добре; 4-многто добре и 5-отлично. 

 

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата, като 

изчислява средноаритметичната величина от оценките по отделните критерии. 

 



Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на 

комисията.  

 

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от преценката на писмената концепция и 

нейната защита. 

 

До интервю се допуска този кандидат, който постигне общ резултат най-малко 8. 

 

Комисията определя коефициент 4, с който се умножава общия резултат на 

кандидата, получен от оценката на писмената концепция и защитата на същата. 

 

В случай, че кандидатът бъде допуснат до интервю, комисията определя 

коефициент 4, с който се умножава резултата на кандидата получен от провеждане на 

интервюто. 

 

 

 

К  О  М  И  С  И  Я :  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

Делчо Бакърджиев /П/ 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ : 

 

Адв. Валентин Ройнов /П/ 

 

Елица Мешева /П/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


