
Приложение № 1 към чл. 4 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВИТЕЛ 

 на „ЖИЛФОНД“ ЕООД   

 

за длъжност «УПРАВИТЕЛ» 

(наименование на длъжността) 

на „ ЖИЛФОНД “ 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 

 

Х 

 

не 

 

 

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 УПРАВИТЕЛ  

 

На «ЖИЛФОНД» ЕООД  –гр.Перник 

 

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 УПРАВИТЕЛ 

(наименование на длъжността) 

на «ЖИЛФОНД» ЕООД  –гр.Перник (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 УПРАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЖИЛФОНД» ЕООД  –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 УПРАВИТЕЛ на «ЖИЛФОНД» 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 

УПРАВИТЕЛ на общинското публично предприятие «ЖИЛФОНД» 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 

УПРАВИТЕЛ на общинското публично предприятие «ЖИЛФОНД» 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 

УПРАВИТЕЛ на общинското публично предприятие «ЖИЛФОНД» 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________________________ 

 


