
 

 

 

 

 

 

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: “Началник отдел”  

в административно звено: отдел “Хуманитарни дейности“  

     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.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавните служители; 

 Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност 

 Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит; 

     

     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата 

 Образование – висше образование 

 Образователна степен – "бакалавър” 

 Минимален ранг –III младши 

 Професионален опит – 4 години 

 
 

 

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 

1. МИЛЕНА НИКОЛАЕВА 

НИКОЛОВА 

да да няма 

 

 

*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. МИЛЕНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 22.05.2020 г. (петък) от 

10.00 ч. в стая 102 в сградата на Община Горна Оряховица. 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:  

 

 

Председател: Пламен Мадемов:          /п/ 

 

и членове:  

 

1. Миглена Петкова:          /п/  

2. Ивелина Захариева:       /п/ 

 

 

 

  Дата: 08.05.2020 г. 


