
 

 

 

О Б Щ И Н А     Г О Р Н А     О Р Я Х О В И Ц А 

 

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 

 

П Р О Т О К О Л 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 

за длъжността:  “Старши счетоводител”  

в административно звено: Отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“  

     I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

     1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата. 

 Заявление по образец; 

 Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавните служители; 

 Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност  

 Копия от документи, доказващи продължителността на професионалния опит   

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата 

 Образование – висше образование 

 Образователна степен –  "бакалавър” 

 Минимален ранг –V младши 

 Професионален опит – 1 година 

 

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

 

 

 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата *1 

 

Удостоверяват 

ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността *2 

Основание за 

недопускане 

Маринела Маринова Димитрова да да няма 

Иван Маринов Гецов да да няма 

Венета Веселинова Динчева да да няма 

Марияна Николова Димитрова да да няма 

Кремена Венелинова Статева да не Липса на 

документи, 

удостоверяващи 

професионалния 

опит 

Нина Петрова Борисова да да няма 

Павел Милков Тодоров да да няма 

Рени Дончева Стоянова да да няма 

Веселка Илиева Енчева да да няма 

Габриел Илиянов Елефтеров да да няма 

Пенка Николова Маджарова да да няма 



Валентина Кирилова Кирвикова не не Липса на 

документи, 

удостоверяващи 

професионалния 

опит 

 

*1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

съответстват на изискваните в обявата, се записва "да".  На съответния ред срещу името 

на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в 

таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват. 

*2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва "да".  

На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се 

посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени. 

     II.  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

     а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Маринела Маринова Димитрова 

2. Иван Маринов Гецов 

3. Венета Веселинова Динчева 

4. Марияна Николова Димитрова 

5. Нина Петрова Борисова 

6. Павел Милков Тодоров 

7. Рени Дончева Стоянова 

8. Веселка Илиева Енчева 

9. Габриел Илиянов Елефтеров 

10. Пенка Николова Маджарова 

 

     б) До конкурс не се допускат: 

1. Кремена Венелинова Статева   -    Липса на документи, удостоверяващи 

професионалния опит 

2. Валентина Кирилова Кирвикова - Липса на документи, удостоверяващи 

професионалния опит 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 21.09.2020 г. /понеделник/ от 15.00 ч. в 

стая 102 в сградата на Община Горна Оряховица. 

   

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:  

 

 

Председател: Даниела Караиванова /П/ 

 

и членове:  

1. Валя Андреева: /П/ 

2. Николай Георгиев: /П/ 

3. Йоана Йорданова: /П/ 

4. Ивелина Захариева: /П/ 

 

 

Дата: 10.09.2020 г. 


