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             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови     тел:    04134 / 22-08 

ул. “ Септемврийци “ № 55     E-mail: obs@bratia-daskalovi.com 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Катя Иванова Иванова, председател на Общински съвет Братя Даскалови 

 

Относно: Откриване на процедура за провеждане на избор на управител на 

общинско дружество „Тържище с. Плодовитово” ЕООД 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Съгласно Решение №  316/31.05.2022 г. на Общински съвет  Братя Даскалови Кольо 

Господинов Колев, заемащ длъжността  „управител” на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, 

е освободен от длъжност, считано от 01.06.2022 г. На основание чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови възложи на 

кмета на Община Братя Даскалови да сключи договор с Кольо Господинов Колев със срок 

от 01.06.2022 г. до избор на управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

В изпълнение на решението Общинският съвет следва да открие процедура за 

провеждане на избор на управител на общинско дружество „Тържище с. Плодовитово” 

ЕООД и да се определят критериите, на които да отговарят кандидатите, като се отчете 

факта, че дружеството има стратегическа роля в развитието на общината. 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет  Братя Даскалови да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ:  

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 19, ал. 1, т. 5 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Братя  Даскалови 

реши: 

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на търговско дружество със 100% 

общинско участие „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

2. Обект на конкурса: Избор на управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

3. Начин на провеждане на конкурса: Избор от Общински съвет  Братя Даскалови с 

тайно гласуване. 

4. Одобрява критерии, на които трябва да отговарят кандидатите, както следва: 

4.1. Да имат завършено висше образование; 

4.2. Да имат минимум 10 /десет/ години трудов стаж, от които най-малко 5 години 

професионален опит и  най-малко 3 /три/ години на ръководна длъжност, съгласно НКПД; 
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4.3. Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер; 

4.4. Да не са поставени под запрещение; 

4.5. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

4.6. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

4.7. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

4.8. Да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с 

основната или сходна дейност с тази на дружеството;  

4.9. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството; 

4.10. 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, да  не са членове на политически кабинет и секретар на община; 

4.11.  Да не работят по служебно или по трудово правоотношение; 

4.12.  Да не са съпруг/съпруга или лице 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; 

4.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на 

друго публично предприятие; 

4.14. Да имат адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес в населено 

място на територията на община Братя Даскалови през последните 5 /пет години/. 

5. Кандидатите да подадат следните документи: 

5.1. Заявление за участие в конкурса - свободен формат; 

5.2. Автобиография - европейски формат; 

5.3. Копие от диплома за завършено висше образование; 

5.4. Копия от документи за трудов стаж и професионален опит; 

5.5  Свидетелство за съдимост; 

5.6. Декларация от кандидатите за обстоятелствата по т. 4.4 до т. 4.13; 

5.7. Програма за развитие на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за тригодишен 

период; 

5.8. Удостоверение за постоянен и/или настоящ адрес. 

6. Място и срок за подаване на документи: 

- Заявление за участие, ведно с изискуемите документи се подават лично от 

кандидата в запечатан плик с надпис: „За участие в конкурс за избор на управител на  

„Тържище с. Плодовитово” ЕООД”. На плика се отбелязват: името на кандидата, адрес за 

кореспонденция, телефон за връзка и имейл; 

- Програмата за развитие на .”Тържище с. Плодовитово” ЕООД за тригодишен 

период на кандидатите се подава в отделен запечатан плик с надпис: ”Програма за развитие 

на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД”, върху който се отбелязва името на кандидата; 

- Всяко подадено заявление и програма се отразяват в регистъра на Общински съвет 

Братя Даскалови по реда на тяхното постъпване, където се отразяват: името на кандидата, 

дата и час на приемане на заявлението и програмата, адрес за кореспонденция, телефон за 

връзка и имейл; 
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- Документите се подават в срок до 15 работни дни след публикуване Решението на 

Общински съвет  Братя Даскалови в един местен вестник. 

7. Общински съвет Братя Даскалови създава комисия от трима общински съветници 

за разглеждане на подадените документи и допускане на кандидатите до участие в избора в 

състав: 

7.1.  

7.2. 

7.3. 

8. Определя срок за дейността на комисията - 5 /пет/ работни дни от изтичане срока 

за подаване на документи за участие в конкурса. 

8.1. Комисията съставя протокол за работата си, като в него се описват: подадените 

от кандидатите документи и програма за развитие на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за 

тригодишен период, мотиви за отстранените и допуснатите до избор кандидати. 

Протоколът се подписва и се входира в регистъра на Общински съвет  Братя Даскалови. 

8.2. Служител в звеното в Общински съвет Братя Даскалови уведомява 

допуснатите кандидати за датата и часа, когато ще бъдат изслушани от Общински съвет  

Братя Даскалови. 

9. След приключване работата на комисията на свое заседание Общински съвет 

Братя Даскалови изслушва всеки един от допуснатите кандидати, които представят своята 

Програма за развитие на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД за тригодишен период. 

10. След изслушване на кандидатите, Общински съвет Братя Даскалови избира с 

тайно гласуване управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

11. Оправомощава кмета на Община Братя Даскалови да сключи договор с 

избрания управител на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

КАТЯ ИВАНОВА 

Председател на Общински съвет  Братя Даскалови 
 

 

 

Съгласувал:   

Елена Нонева - Обслужващ юрист 

 

 

 

Изготвил:  

Даниела Донева - експ. „Правно обслужване и защита на личните данни” 
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