ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжност Секретар на община
СО-Район „Нови Искър”
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
 Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към Наредба за провеждане на
конкурсите за държавни служители (НПКДСл)/
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл
 Автобиография – европейски образец;
 Мотивационно писмо – свободен текст до 2 страници;
 Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността:
 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит и/или ранг като държавен служител;
 Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения: владеене на език и др.
 Копие от документ за юридическа правоспособност – за специалност „Право“;









2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
Образование – висше, степен – „магистър'';
Област на висше образование – социални, стопански и правни науки;
Минимален ранг за заемане на длъжността - III младши или професионален опит
- 4/четири/ години по специалността;
Вид правоотношение - служебно;
Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
Познаване на нормативни документи, закони, постановления, наредби,
правилници, (ЗАТУРБ, ЗДС, ЗМСМА) и др., отнасящи се до работата на
районната администрация;
Компютърна грамотност;
Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на
поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.
Име, презиме и
фамилия на
кандидата

Представени ли са
Удостоверяват ли
Основание
всички документи, представените документи
за
които се изискват
съответствие на
недопускане
според обявата
кандидата с обявените
минимални и специфични
изисквания за длъжността

1. Миглена
Христова
БориславоваНиколова

Да

Да

-

2. Румен Петров
Донев

Да

Да

-

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1.Миглена Христова Бориславова-Николова
2.Румен Петров Донев
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.08.2014г. от 11:00 часа в
сградата на СО – Район „Нови Искър”, на адрес: гр.Нови Искър, ул. „Искърско дефиле”
№123.
б) Няма недопуснати до конкурс кандидати.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:
1. Антоанета Михайлова –
2. Емилия Аспарухова –
3. Зоя Манолова –
4. Борислав Младенов –
5. Ваня Христова –

Дата: 29.07.2014г.

