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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ТРИМА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД 

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ 

В конкурсната процедура може да участва и да бъде назначен за член на Съвета 

на директорите на „Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) лице, което е български 

гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария и което: 

1. има завършено висше образование; 

2. има най-малко 5 години професионален опит; 

3. не е поставено под запрещение; 

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 

5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност; 

6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

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

останали неудовлетворени кредитори; 

7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди 

назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. не е 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 член на Съвета на директорите на същото публично 

предприятие; 

9. не заема 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; 

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, когато се извършва 

дейност, сходна с дейността на публичното предприятие; 
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11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с дейността на публичното 

предприятие; 

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие; 

13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на публичното 

предприятие (ако е приложимо); 

Проверката за наличието на обстоятелствата по т. 9-12 се извършва преди 

назначаването на избрания кандидат от министъра на енергетиката. 

 

II. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ 

С посочените по-долу критерии за подбор се определят минималните 

изисквания за допустимост по отношение на кандидатите в процедурата, с цел 

установяване на възможността им за заемане на съответната позиция. 

Критериите за подбор са: 

1. Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър" в 

професионални области „Социални, стопански и правни науки" или „Технически 

науки" съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.02.2002 г., с 

професионално направление - „право" или „администрация и управление" или 

„икономика" или „електротехника, електроника и автоматика" или „енергетика" или 

„машинно инженерство" или „проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми"; 

2. Професионален опит: не по-малко от пет години професионален опит по 

съответната специалност/специалности от професионално направление по т. 1 или не 

по-малко от пет години на ръководна позиция или като член на орган за управление 

или контрол на публично предприятие или търговско дружество; 

3. Добра репутация по смисъла на чл. 34, ал. 5 от Правилника за прилагане на 

закона за публичните предприятия; 

4. Умения и компетенции в областта на стратегическото планиране или в 

областта на финансовия мениджмънт или в управлението на риска. 

 

IІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА 

Конкурсната процедура ще се проведе на три етапа: 
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Първи етап – проверка и оценка на допустимостта на кандидатите въз основа 

на представените документи и критериите за подбор; 

Втори етап - писмена част, включваща представяне на концепция за развитие 

на предприятието. Концепцията следва да обхваща 5 годишен период на управление 

и в ясен, точен и систематизиран вид (до 10 страници) да представя виждането на 

кандидата за приоритетите за бъдещо развитие на предприятието, стратегията по 

отношение управлението на ресурсите и приноса на кандидата към неговото 

управление; 

Трети етап - устна част (интервю) с допуснатите кандидати. На допуснатите 

до този етап кандидати, ще бъдат поставени въпроси свързани с представената 

концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на публичното 

предприятие и спецификата на сектора, в т.ч. стратегическите документи на 

Европейски съюз в контекста на поставените цели за климатична неутралност до 

2050 г. и други относими. 

 

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА – КРИТЕРИИ, СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И 

ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА 

 

Писмена част 

Методиката за оценка на писмената част включва следните критерии: 

1. Степен на съответствие на предлаганата концепция с мисията, визията, 

предмета на дейност на предприятието и приетите стратегически документи в 

съответния отрасъл; 

2. Степен на познаване от кандидата на тенденциите в съответния отрасъл на 

национално и международно ниво;  

3.Степента, в която въз основа на представената информация за предприятието 

и публично достъпни източници, кандидатът е анализирал основните проблеми и 

предизвикателства пред предприятието;  

4.Умение на кандидата за формулиране на ясни краткосрочни и дългосрочни 

цели на предприятието; 

5. Предложен подход от кандидата по отношение управлението на човешките 

ресурси и критериите за постигане или непостигане на целите на предприятието от 

членовете на екипа; 
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Концепцията се оценява по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява 

показаните от кандидатите резултати по всеки един от критериите, с една от следните 

оценки: 

5 - напълно отговаря на изискванията 

4 - в голяма степен отговаря на изискванията 

3 - в средна степен отговаря на изискванията 

2 - в малка степен отговаря на изискванията 

1 - не отговаря на изискванията. 

 

Общата оценка на всеки кандидат по писмената част се получава като 

средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията. 

Кандидати, чиито концепции са оценени с оценка не по-ниска от „3.5" се 

допускат до участие в устната част. 

 

Устна част 

С допуснатите до участие в устната част от конкурсната процедура кандидати 

се провежда интервю. Комисията преценява качествата на кандидата въз основа на 

неговите отговори, които оценява по следните критерии: 

1. Познаване на нормативната уредба и спецификата на сектора, в т.ч. 

структура на холдинга, сфери на дейност, правомощия и отговорности на органите на 

управление на публичното предприятие; 

2. Стратегическа и управленска компетентност, както и ориентация към 

резултати, в контекста на представените в концепцията приоритети за бъдещо 

развитие на предприятието; 

3. Умение за аргументирано и убедително представяне на отговорите на 

поставените въпроси. 

 

Оценката се извършва по 5-степенна скала. Всеки член на Комисията оценява 

показаните от кандидатите резултати по всеки един от определените критерии с една 

от следните оценки: 

5 - напълно отговаря на изискванията 

4 - в голяма степен отговаря на изискванията 

3 - в средна степен отговаря на изискванията 

2 - в малка степен отговаря на изискванията 
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1 - не отговаря на изискванията  

 

Общата оценка на всеки кандидат по устната част се получава като 

средноаритметична величина от сбора на оценките на всички членове на Комисията. 

Кандидати, получили оценка на интервюто по-ниска от „4" не подлежат на 

класиране в конкурсната процедура. 

 

Крайна оценка  

Крайната оценка на кандидатите се получава като сума от оценките им по 

писмената част с тегло 40% и по устната част (интервюто) с тегло 60% по формулата: 

Крайна оценка = (оценка от писмената част) х 0,4 + (оценка от устната част) х 0,6 

 

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА 

ПРЕДСТАВЯТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА 

1. Писмено заявление за участие в конкурсната процедура от кандидата 

съгласно образец (приложение № 1).  

2. Към заявлението се прилагат: 

2.1. автобиография; 

2.2. копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен – 

„магистър“ по съответната специалност, както и копие от удостоверение за 

правоспособност (когато е приложимо); 

2.3. копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на 

професионалния опит (професионален опит се доказва с официални документи за 

трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж и извършване на дейност в чужбина 

и др.); 

2.4. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата 

по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП (приложение № 2);  

2.5. копия на референции, свидетелства, сертификати, удостоверения и на 

други документи, с които кандидатът би могъл да докаже, че притежава уменията и 

компетенциите по т. 4 от раздел II от настоящата покана. 

 

VI. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

1. Заявлението, ведно с приложенията към него за участие в конкурса, както и 

концепцията следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик с посочване на 
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публичното предприятие, за което се кандидатства и името на кандидата, в 

Министерството на енергетиката, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник или 

чрез куриерска служба на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Триадица" № 8. 

Заявлението, ведно с приложенията към него, се подава в срок от 7 (седем) 

календарни дни от публикуване на поканата. Ще се разглеждат само документи, 

постъпили в деловодството на министерството до изтичането на посочения по-горе 

срок; 

2. Кандидатите, които са допуснати до писмената част на конкурса, ще получат 

покана, в която ще бъде посочен срокът на изпращането на концепцията 

Министерството на енергетиката; 

3. Устната част на конкурса ще се проведе в Министерството на енергетиката, 

гр. София, ул. „Триадица" № 8, като допуснатите кандидати до нея ще получат 

писмена покана, в която ще се посочи денят и часът на провеждането на интервюто; 

4. Начин на комуникация с комисията на електронен адрес: 

konkursi.zpp@me.government.bg



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Заявление за участие в конкурсната процедура от кандидата съгласно 

образец (приложение № 1). 

2. декларация по образец относно наличието или липсата на обстоятелствата 

по чл. 20, ал. 1, т.т. 3-8 и т. 13 от ЗПП (приложение № 2);  

3. Информация за публичното предприятие (приложение 3) 

 

 


