
Приложение № 1 към чл. 4 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТРОЛЬОР  

 На „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД  

 

за длъжност «КОНТРОЛЬОР» 

(наименование на длъжността) 

на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД –

гр.Перник(наименование на търговското дружество) 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове: 

- степен на образование – да има завършена образователно-квалификационна 

степен "бакалавър" или по-висока; 

- професионален опит  - най-малко 5 години; 

2. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа 

на компетентностите, които са необходими за ръководни длъжности: 

а)  Компетентност, свързана с познаване и 

ползване на нормативни актове (разбиране и 

ползване на основните нормативни актове при 

изпълнение на задачите в рамките на тази 

длъжност; познаване 

 

Да 

 

Х 

 

не 

 

 

б) Управленска компетентност (способност за 

формиране на цели, пътища за тяхното постигане, 

очаквани резултати; умения за разпределение на 

задачите; способност за мотивиране и развитие на 

членовете на екипа) 

 

Да 

 

 

не 

 

Х 

 

в) Организационна компетентност (способност за 

планиране и организиране на дейността и 

осигуряване на изпълнението на приоритетни 

задачи; разработване на алтернативни решения и 

подбор на оптималното от тях на базата на 

разполагаемите ресурси и срокове  

Да 

 

Х 

 

не 

г) Комуникационна компетентност (умения за 

изготвяне на доклади и други документи, които 

правилно отразяват ситуацията и са в съответствие 

с правилата за разработване на основни писмени 

документи; способност за ефективно устно 

изразяване пред групи) 

Да 

 

Х 

 

не 

 

 

д) Компетентност за работа с потребители 
(познаване на основните групи потребители на 

дейността, която се осъществява в рамките на тази 

длъжност; способност да се обясняват сложни 

решения и правата на потребителите ясно и 

непредубедено) 

Да 

 

Х 

 

не 

е) Компютърна компетентност (познаване на 

основните софтуерни продукти, които се 

използват в процеса на работа в рамките на 

длъжността) 

Да 

 

Х 

 

не 

Забележка: Със знак "х" се отбелязват полетата "да" или "не" в зависимост от това, дали 

съответната компетентност се изисква за длъжността. 



                                                                                       Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС 

 

 За избор на КОНТРОЛЬОР на 
 „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Моля, да бъда допуснат/а до участие в конкурс за избор на орган за управление/ 

контрол на общинско публично предприятие, 

 

за длъжност КОНТРОЛЬОР 

(наименование на длъжността) 

на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД 

(наименование на търговското дружество) 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена на кандидата  

Дата на раждане  

Място на раждане  

Адрес  

Телефон, факс за контакти  

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

Вид и степен на завършено висше образование 

Наименование на 

висшето училище 

Образователно-

квалификационна степен 

Специалност 

   

   

   

   

 

Допълнителна квалификация 

Тема (наименование на 

квалификационната 

програма или курс) 

Период и място на провеждане Получени дипломи, 

сертификати, удостоверения 

   

   

   

 

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са 

съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен. 

 

Компютърни умения 

 

Посочете кои софтуерни продукти ползвате. 



...................................................... 

...................................................... 

Чужди езици 

 

Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на 

на съответния чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която "5" е най- 

високата степен. Ако притежавате сертификати и удостоверения за подготовка 

по съответния език, отбележете ги в последната колона. 

 

Чужди езици Писмено Говоримо Дипломи, 

сертификати, 

удостоверения 

    

    

    

    

    

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 

Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, 

в която работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като 

свободна професия и/или самонаето лице. 

Организации, в 

които сте работили 

Период Наименование на 

заеманите 

длъжности 

Основни дейности и 

отговорности 

    

    

    

    

    

 

Прилагам следните документи: 

Плик №1 

1 . ......................................... 

2 . ......................................... 

3. ......................................... 

/описва се видът и се посочва номер на представения документ, когато съдържа 

такъв.Когато документът не съдържа номер се посочват други данни за 

индивидуализирането му/ 

 

Плик №2 

……………………………. 

Запознат/а съм с условията за участие в процедурата, посочени в обявлението за 

провеждането й. 

 

 

Подпис:                                                Дата: 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  за целите на 

конкурса, съгласно чл.13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 април, 2016 година относно защитата на физическите лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 

данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО 

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ) 

 

1. Предоставвените лични данни на администратора на лични данни- 

Общински съвет Перник и/или Община Перник, са необходими за провеждането на 

конкурс за избор на ЧЛЕН НА ОРГАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ / КОНТРОЛ НА 

ОБЩИНСКОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ „…………………” ЕООД/ЕАД/АД, 

гр. Перник; 

2. При непредставяне на горепосочените лични данни не могат да бъдат 

изпълнени посочените законови изисквания за участие в конкурса; 

3. Администраторът не извършва други действия на обработка по 

отношение на лични данни, освен за целите на конкурса; 

4. Срокът на съхранение на представените лични данни е съгласно 

действащата нормативна уредба; 

5. Участниците в конкурсната процедура имат право да изискват от 

администратора заличаване и коригиране на личните данни, които права могат да 

упражняват чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително 

изпратено по електронен път. 

 

 

Запознах се с представената информация. 

 

Доброволно и информирано декларирам своето съгласие Общински съвет 

Перник и/или Община Перник да обработва личните ми данни, във връзка с участието в 

конкурс за избор на КОНТРОЛЬОР на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД, гр.Перник. 

 

 

 

Подпис:                                                Дата: 

 

 

 ................................................................................................................................ 

Име, презиме и фамилия, написани собственоръчно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Приложение № 8 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.20, ал.1, т.3-8 и т.13 от  

Закона за публичните предприятия 

 

Подписаният/та:__________________________________________________о

т гр._________________с ЕГН____________________________,  като кандидат за 

КОНТРОЛЬОР на общинското публично предприятие ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД, гр.Перник 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. съм български гражданин или гражданин на друга държава-членка на Европейския 

съюз, на друга държава-страна по Споразумението за европейското икономическо 

пространство или на Конфедерация Швейцария;; 

2.  не съм поставен/а под запрещение; 

3. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;  

4. не съм лишен/а от правото да заема съответната длъжност; 

5. не съм обявен/а в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

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

останали неудовлетворени кредитори; 

6. не съм бил/ член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди 

назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

7. не съм 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; 

8. отговарям на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.  . 

Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл. 313 от НК. 

 

Дата:___________________      ДЕКЛАРАТОР________________________ 



Приложение № 9 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.20, ал.1 т. 9-12   от  

Закона за публичните предприятия 

 

Подписаният/та:__________________________________________________о

т гр._________________с ЕГН____________________________,  като кандидат за 

КОНТРОЛЬОР на общинското публично предприятие ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД, гр.Перник. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. не заемам 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, 

не е член на политически кабинет и секретар на община; 

2. не извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име; 

3. не съм съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност; 

4. не съм управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично 

предприятие;  

 

 

Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл. 313 от НК. 

 

Дата:___________________      ДЕКЛАРАТОР________________________ 
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                          Приложение № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл.21, ал.2 от  Закона за 

публичните предприятия 

 

Подписаният/та:__________________________________________________о

т гр._________________с ЕГН____________________________,  като кандидат за 

КОНТРОЛЬОР на общинското публично предприятие ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЕРНИК“ ЕООД, гр.Перник. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Мога да отделям достатъчно време за изпълнение на възложените ми 

задължения като __________________________________/посочва се позицията и 

общинското публично предприятие/ за целия срок на възлагане на управлението/ 

контрола. 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност за невярна декларация по чл. 313 от НК. 

 

Дата:___________________      ДЕКЛАРАТОР________________________ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 17 

 

             О Б Щ И Н А     П Е Р Н И К           /Образец/ 

   

ДОГОВОР ЗА КОНТРОЛ  

№ …….. 

  върху дейността на "………………………………”  ЕООД, град Перник 

 

Днес, …………20…. г., в град Перник, на основание чл.144 от Търговския закон и 

съгласно чл. 70 ал.1 от Правилника за приложение на Закона за публичните 

предприятия и чл.33 ал.10 от Наредба №11 за реда и условията за учредяване и 

упражняване правата на Община Перник в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала, Решение № …………. от ………..г., 

Протокол № .. от ………. г. на Общински съвет Перник, КСО и ЗЗД се сключи 

настоящия договор между: 

1. ………………………………  – Кмет на Община Перник, в качеството си на 

упълномощен от Общински съвет Перник представител на Дружеството 

„…………………………” ЕООД   

2. ……………….……..от гр. Перник, с адрес: …………….,  с ЕГН ……………….., ЛК 

№ …………… изд. на …………….. от МВР-Перник, телефон: …………………….., в 

качеството му на контрольор в "……………………………….”  ЕООД, град Перник. 

     Страните се споразумяха за следното: 

 

                   I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.  (1) Доверителят  възлага, а Контрольорът се задължава да следи за спазване 

клаузите на дружествения договор от управителя и съдружниците, да осъществява 

контрол при опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред 

Общински съвет - Перник. 

 (2) За извършената работа контрольорът има право на възнаграждение при условията и 

сроковете, установени в този договор. 

 

                  II.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛЬОРА 



Чл. 2. Като използва необходимите специални знания, опит и технически възможности, 

контрольорът се задължава да: 

1.  следи за спазване изпълнението на дружествения договор и решенията на общото 

събрание от управителя, съдружниците и служителите на дружеството; 

2.  контролира финансово-стопанската дейност на дружеството; 

3. извършва проверка на годишния отчет и счетоводния баланс на дружеството преди 

проверката му от регистриран одитор и приемането му от Общински съвет Перник, 

в качеството му на принципал на дружеството; 

4.  уведомява писмено управителя за всички нарушения на служители, извършени от 

тях при изпълнение на служебните им задължения; 

5. уведоми незабавно писмено управителя  щом загубите на дружеството надхвърлят 

1/4 от капитала му, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството 

по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; 

6.  следи за опазване на имуществото на дружеството; 

7. посещава поне веднъж седмично дружеството и дава отчет веднъж  годишно пред 

Общински съвет – Перник  за дейността си през изтеклата финансово-стопанска 

година като даде безпристрастна оценка на действителното състояние на 

дружеството; 

8. представя отчет веднъж на три месеца в Общински съвет – Перник  за 

икономическото състояние на дружеството; 

9.  се старае да не създава неудобства на управителя или работещите в дружеството при 

извършване на работата си; 

10. не разпространява информация за дружеството и съконтрагентите му, получена при 

или по повод изпълнението на функциите му; 

     Чл. 3.  КОНТРОЛЬОРЪТ има право: 

1.  да извършва по всяко време проверка или ревизия на финансовото състояние на 

дружеството; 

2.  да извършва по всяко време проверка или ревизия на наличното имущество или 

стоки, намиращи се в разпореждане на дружеството; 

3.  на достъп до всяка документация, отнасяща се дейността дружеството; 

4. да изисква устно или в писмена форма от управителя или работници на дружеството 

на необходимите пояснения или обяснения, свързани с извършваната проверка или 

ревизия.  Управителят, служителите и работниците се задължават да оказват пълно 

съдействие на контрольора при изпълнение на неговите задължения; 



5. да проверява тримесечните или други счетоводни отчети на дружеството, правени от 

него съгласно Закона за счетоводството;  

6.  при констатиране на обстоятелствата, посочени в чл. 2, т. 5 от настоящия договор, да 

уведоми незабавно Общински съвет – Перник в качеството му на принципал на 

дружеството; 

7.  на възнаграждение за извършваната от него работа;  

Чл. 4. При извършване на работата си КОНТРОЛЬОРЪТ е длъжен да спазва 

изискванията на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането 

му, Търговския закон и/или Закона за лечебните заведения, дружествения договор, 

както и разпоредбите на този договор. 

Чл. 5. Контрольорът декларира, че отговаря на изискванията на чл.20 от Закона за 

публичните предприятия и притежава необходимите за качественото извършване на 

работата специални знания, опит и технически възможности. 

 

                 III.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО 

Чл. 6.  ДРУЖЕСТВОТО в лицето на управителя е длъжно да: 

1.  осигури свободен достъп на контрольора до необходимите документи, имущество 

или стоки; 

2.  предостави необходимата информация и документи; 

3.  оказва необходимото съдействие на контрольора; 

4.  заплати уговореното възнаграждение; 

 

                  IV.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7.  КОНТРОЛЬОРЪТ се задължава да извършва дейността съгласно Решение № 

…….. от ……………. г. на Общински съвет – Перник за срок от три години. 

 

               V.  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  СРОК И НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл.8. (1) ДРУЖЕСТВОТО се задължава да заплаща ежемесечно на КОНТРОЛЬОРА 

възнаграждение в размер, определен  по реда на чл.56 ал.5 от ППЗПП и в 

съответствие с решението на едноличния собственик на капитала по чл.56 ал.13 от 

ППЗПП, неразделна част от настоящия договор. 

 

                 VI.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 9  (1) Договорът се прекратява с изтичането на срока по чл.7.  



Чл. 10. Договорът се прекратява предсрочно при:  

1. смърт; 

2. подаване на молба за освобождаване; 

3. обективна невъзможност да изпълняване на задълженията за повече от 6 месеца; 

4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер; 

5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от ЗПП; 

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения; 

7.   влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

Чл. 11. Договорът може да се прекрати преди изтичане на срока му и в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. по искане на лицето с предизвестие от три месеца; 

3. по искане на ПРИНЦИПАЛА с предизвестие от един месец; 

4.   при преобразуване или прекратяване на публичното предприятие и при промяна на 

собственика на капитала му. 

 

                       VII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 12.  Страните могат да променят условията на настоящия договор при последващи 

промени на нормативната уредба или при съществени изменения на 

икономическите условия чрез допълнителни писмени споразумения към настоящия 

договор. 

Чл. 13.  Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него 

въпроси се решават в съответствие с действуващото законодателство. 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - по един за всяка 

страна.  Решението  на Общински съвет – Перник в качеството му на Принципал на 

общинското публично предприятие "…………………….”  ЕООД, град Перник за 

избор на КОНТРОЛЬОР и за сключване на договор за контрол върху дейността на 

дружеството са неразделна част от настоящия договор. 

 

КОНТРОЛЬОР:                                                За ДОВЕРИТЕЛ: 

........................................                            ………………………….. 

               Кмет на Община Перник 


