
 

 

ОБЩИНА ЛЪКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА 
Гр. Лъки, ул. ”Възраждане” № 18, тел. 03052/22 55, факс 03052/21 68, e-mail:obshtinalaki@abv.bg 

   

 

П Р О Т О К О Л  № 1  

 за дейността на комисия, назначена със Заповед № 26/ 18.03.2022г. на Кмета на 

община Лъки в изпълнение на Решение № 191, взето с Протокол № 29 на редовна сесия на 

Общински съвет - Лъки, проведена на 24.02.2022 г. със задачи: 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; 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, както и Декларация за неразкриване на 

обстоятелства, станали известни на членовете на комисията, във връзка с конкурса и защита 

на данните на физическите лица – кандидати; да организира приемането на документите, 

подготовката и провеждането на конкурса и 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.   

 

Днес, 21.03.2022г. в гр. Лъки, комисия в състав:  

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 

 се събра в административната сграда на Община Лъки, находяща се в гр. Лъки, ул. 

„Възраждане” № 18 в 10:00 часа в изпълнение на Заповед № 26/ 18.03.2022г. на Кмета на 

община Лъки със задача 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 и 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, както и Декларация за неразкриване на обстоятелства, станали известни на 

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

кандидати. 

 На заседанието на комисията не присъства Марияна Паракосова – председател на 

Общински съвет – Лъки поради ползване на отпуск за временна неработоспособност. 

Другите членове на комисията присъстваха, с което е налице кворум и комисията започна 

работа. 

 Комисията пристъпи към изготвяне и одобряване на съдържанието на обявата, която 

следва да бъде публикувана интернет страницата на Община Лъки и в един централен 

вестник.  

 Комисията при спазване изискванията на чл. 36, ал. 1 от Наредбата за реда за 

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



 

 

капитала и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, реши, че обявата 

следва да има следното съдържание:  

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 След изготвяне на обявата, комисията реши да публикува същата на интернет 

страницата на Община Лъки и в един централен вестник. Обявата ще бъде публикувана на 

23.03.2022г., като документите за участие в конкурса ще се приемат в деловодството на 

община Лъки в срок до 07 април 2022 г., 17:00 ч. 

 Комисията пристъпи към изготвяне на документите, необходими за участие в 

конкурсната процедура, както следва: 

1. Заявление за участие в конкурса; 

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

3. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване 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; 

 Комисията реши Заявлението за участие в конкурса; Декларацията по чл. 20, ал. 1 от 

Закона за публичните предприятия и Декларацията за съгласие за събиране, използване и 

обработване на лични данни да бъдат публикувани заедно с обявата за конкурсната 

процедура в Раздел „Конкурси“ на интернет страницата на община Лъки. 

 Следващото заседание на комисията ще се проведе в 7-дневен срок след изтичане на 

срока за подаване на документи от участниците в конкурса, като за конкретната дата и час, 

председателят на комисията ще уведоми членовете й допълнително.   

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

21.03.2022г., както следва: 

 

Председател: 

…………………… 

(Делчо Бакърджиев) 

 

Членове: 

1. ………….............…..    2………………………….   

    (Марияна Паракосова)     (Наталия Берберова) 

 

         3…………………………….                4…………………………….  

 (София Ал-Юсеф-Мешева)    (адв. Диана Дишлиева)  

 

        5. ................................................   6. ........................................... 

 (Инж. Елеонора Димитрова)   (Елица Мешева)   

   

 


