
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№718 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 
проведено на 26.03.2015 год. с Протокол № 43 

 
ОТНОСНО: Обявяване и Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 
“Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово 
 

    Общински съвет Брацигово на основание чл. 39, ал. 3 и чл. 40, ал. 1от 
Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Брацигово в 
търговските дружества с общинско участие в капитала. 

 

Р Е Ш И : 

 

І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на 
“ИНФРАСТРОЙ” ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:             

 
1.срок на договора - 3 години;            
2.място на изпълнение на задълженията: „Инфрастрой” ЕООД гр.Брацигово 
 

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

− Образование – минимум средно и придобита професионална квалификация: 
строителен техник; 

− Професионален опит– минимум 5 години; 
Необходими документи, които трябва да представят кандидатите: 

− Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/ 
− Автобиография- /CV/; 
− Копие от документ за самоличност; 
− Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и не е лишено 

от право да заема конкурсната длъжност /по образец/; 
− Копие от диплома за завършено образование; 
− Копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати 

курсове; 
− Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит, ако кандидата притежава такива; 
− Свидетелство за съдимост в срок на валидност; 
− Удостоверение, че кандидатът не е под съд и следствие; 
− Медицинско удостоверение; 
− Писмена бизнес-програма за развитие на търговското дружество           



/Копията на документи да бъдат нотариално заверени или заверени с подписа на 
кандидата/ 
 

IIІ.Етапи на конкурса:             
1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания и допускане на кандидатите до участие в конкурса; 
2.Защита на представената бизнес-програма и интервю с кандидатите;  
 

ІV.Изисквания към бизнес-програмата за развитие на търговското 
дружество:            
 • Бизнес програмата се разработва за период от 3 години и за всяка година поотделно. 
Да съдържа разработка за развитието на „Инфрастрой” ЕООД гр.Брацигово за 
тригодишен период с обем до 50 стандартни печатни листа. Бизнес програмата трябва 
да съдържа конкретни икономически показатели като: рентабилност, 
производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загубите, нови 
пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, 
финансови задължения инвестиции.  

При поискване на кандидатите ще бъдат предоставяни копия от финансовите 
отчети, справка за персонала, финансови задължения на „Инфрастрой”ЕООД.  

При необходимост от разяснения относно състоянието на „Инфрастрой”ЕООД 
кандидатите могат да се обръщат към Анета Рашайкова – тел.0894 426481 

 
         V.Интервю:             
Състои се в представяне и защита на разработената бизнес-програма, представена от 
кандидата и въпроси от нормативната уредба в областта на ВиК и управление на 
търговки дружества и основните компетентности, необходими за изпълнение на 
длъжността. 
 

VI.Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в конкурса:          
Образците на посочените документи могат да се получат в сградата на Общинска 
администрация град Брацигово, стая №10 – главен експерт „АОЧР”и ще бъде осигурен 
достъп до тях от интернет-страницата на общината.      
      
1.Документите по раздел ІІ от настоящето Решение се подават лично или чрез 
надлежно упълномощено лице в запечатан плик в деловодството на Общинска 
администрация гр.Брацигово на адреса и гр.Брацигово, ул.”Атанас Кабов”6а, стая №10 
– главен експерт „АОЧР” в срока указан в обявлението за конкурса, след обявяването 
му.  
Писмената Бизнес-програма се подава едновременно с документите по раздел ІІІ в 
отделен запечатан плик, поставен в общия плик с останалите документи.              
 
2.Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в 
деловодния регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се 
издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на 
приемането му.                      
    



VІІ.Дата, час и място на провеждане на конкурса:              
1. Първият етап от конкурса – допускане на кандидатите комисията да проведе в срок 
до три работни дни след изтичане на срока за подаване на документите – а вторият етап 
да се проведе не по-късно от 14 дни след Решението на комисията за допускане на 
кандидатите.  
2. За допускането или недопускането, както и за мястото, датата и часа на конкурса 
назначената Комисия уведомява кандидатите в срок от 3 работни дни. 
 

VIII.Одобрява следната система, критерии за оценка на кандидатите и образците 
на документи, приложени към настоящето Решение. 

1. Начин на провеждане на конкурса – Конкурсът ще се проведе на два етапа 
подбор по документи и защита на представена бизнес-програма и интервю. 

2.Одобрява образци на документи за участие в конкурса, съгласно Приложения 1, 
2, 3 и 4 към настоящия протокол: 

− Образец на заявление за участие в конкурса – Приложение №1 
− Образец на декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и 

не е лишено от право да заема конкурсната длъжност – Приложение №2 
− Удостоверение за подадени документи за участие в конкурса  – Приложение 

№3 
− Декларация от кандидата, че са му предоставени копия от финансовите отчети, 

справка за персонала, финансови задължения на „Инфрастрой”ЕООД или друга 
информация – Приложение №4 

 

3.Одобрява следната система, критерии за оценка на кандидатите: 
КАНДИДАТИТЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ПО ПОСОЧЕНАТА ПО ДОЛУ СИСТЕМА ПО ПОКАЗАТЕЛИ 
1.ОБРАЗОВАНИЕ /О/, носещ максимален брой точки 10 
2.ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ /ПО/, носещ максимален брой точки 15 
3.ОЦЕНКА ОТ ПРЕДСТАВЕНАТА БИЗНЕС-ПРОГРАМА /БП//, носещ максимален брой 
точки 10 
4.ОЦЕНКА ОТ ИНТЕРВЮТО /И//, носещ максимален брой точки 20 
КРАЙНАТА ОЦЕНКА /КО/НА ВСЕКИ КАНДИДАТ СЕ ОБРАЗУВА ПО ФОРМУЛАТА 

КО=О+ПО+БП+И 

ДОПУСТИМИЯТ МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ Е 55 

 

1. След определяне на допуснатите кандидати комисията: 
1.1 Оценява допуснатите кандидати по показателите – образование и 

професионален опит – Приложения 5 и 6: 
- Максимален брой точки за показател образование - 10 точки, определени 

както следва: 
За средно образование и професионална квалификация строителен техник – 7 

точки 
За средно образование, професионална квалификация строителен техник и 

висше образование с професионално направление – управление, икономика, 
техническо– 8 точки 

За висше образование и квалификация строителен инженер– 10 точки 
- Максимален брой точки за показател професионален опит - 15 точки, 

определени както следва: 
За професионален опит до 7 години – 5 точки 
За професионален опит повече от 7 години – 10 точки 



За професионален опит 10 и повече  години – 15 точки 
 
След като постави оценка по първите два показателя комисията се запознава и 

оценява представените бизнес-програми на допуснатите кандидати. Всеки член от 
Комисията вписва оценката си за представената бизнес-програма в отделна за всеки от 
кандидатите карти (Приложение №7) Максимален брой точки от оценка на бизнес-
програмата – 10 Оценява се с точки от 1 до 10 в зависимост от това доколко отговаря на 
посочените с обявлението изисквания. 

 
2.Защитата на представената бизнес-програма и интервюто се състоят в 

отговори на въпроси по бизнес-програмата и въпроси свързани с компетентностите, 
които са ключови за ефективното изпълнение на длъжността; Преди започването на 
интервюто Председателя на комисията запознава кандидатите със системата за 
определяне на резултатите. 

2.1. Кандидатите се явяват пред Комисията по реда на подаване на заявленията 
за участие в конкурса, който предварително се обявява от председателя.  

2.2. Комисията предоставя възможност на всеки кандидат да представи 
разработената от него бизнес-програма. 

2.3. По време на събеседването и защитата на бизнес-програмата, освен 
кандидата, присъстват само членовете на Комисията. 

2.4. Комисията оценява качествата на кандидатите въз основа на представените 
документи, бизнес-програмата и  проведеното интервю, съгласно следните критерии: 

• Познаване на нормативната уредба в областта на ВиК и управлението на 
търговски дружества, основни моменти, свързани със строителството; 

• Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните 
въпроси; 

• Комуникативни способности и делови качества; умения да аргументира 
предлаганите решения; 

• Приложимост и реалистичност на идеите за управлението на дружеството; 
3. Оценяването на кандидатите се извършва по 5-степенна скала, при най-ниска 

оценка единица: 
1 – не отговаря на изискванията за длъжността; 
2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността; 
3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността; 
4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността; 
5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността 
 
4. Всеки член от Комисията вписва оценките си по определените критерии и 

сбора от тях в отделна за всеки от кандидатите карти (Приложение №8) Максимален 
брой точки от интервюто - 20. 

 
5. Окончателната оценка за всеки кандидат се формира от сбора на общия брой 

точки на всеки от членовете на Комисията. След сумиране на точките от оценъчните 
карти на членовете на Комисията за всеки кандидат се нанасят на оценъчни карти за 
окончателния резултат (Приложение №9), веднага след приключване на събеседването. 

 
6. В класирането участват кандидатите получили най-малко 50% от максимално 

възможния окончателен резултат. 



7. За работата си комисията съставя протокол, който съдържа резултатите от 
конкурса и класирането на кандидатите и се предоставя на Общински съвет за вземане 
на решение за избор на управител на „Инфрастрой”ЕООД 

 
8.Протоколът с окончателните резултати на класираните кандидати, подписан от 

комисията, оценъчните карти и цялата документацията от конкурса се съхранява в 
Общинска администрация. 

 
9.Резултатите от конкурса се съобщават на участвалите в него кандидати от 

кмета на общината в тридневен срок от провеждането му с писмо с обратна разписка. 
 

 IX. Определя състав на 7 членната комисия в състав, както следва:             

1.Председател: Анета Рашайкова – общински съветник и членове 

2.Веселин Христев – общински съветник 

3.Стоян Вълков – общински съветник 

4.Мария Батаклиева – общински съветник 

5.инж.Румяна Ангелова Григорова – Директор Дирекция СА 

6.Сашка Николова Манджукова – Главен експерт АОЧР 

7. Елена Асенова-Василева - юрист 

Резервни членове: 

1.Търпена Лабова – Директор дирекция ОА при Общинска администрация Брацигово. 

2. Денка Николова - общински съветник. 

-Комисията заседава само в пълен състав и взема решения с повече от половината 
от всички членове.  

-На основание чл.40, ал.7 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственик на Община Брацигово в търговските дружества с общинско участие в 
капитала, за участие в работата на комисията членовете и получават възнаграждение в 
размер на 20 лeвa на заседание.  

X. Възлага на Кмета на Община Брацигово да извърши необходимите действия по 
обявяване на конкурса след влизане на настоящето Решение в законна сила като бъде 
определен срок за подаване на документи не по-малко от 30 /тридесет/ дни от датата на 
публикуване на обявлението за конкурса.    

ХI.Решението да бъде оповестено в един местен вестник, на информационното 
табло в сградата на Общинска администрация град Брацигово, в интернет-страницата 
на Община Брацигово, както и в търговското дружество, в което е конкурсната 
длъжност. 

 

№ 

по 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 



                                                              
 
 
 
                                                        Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

ред Гласували: ли се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Не  -   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да  *   

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да  *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Не  -   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 15 15   


