ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,
тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bg; www.zlatitsa.bg
Приложение № 3
към чл. 20, ал. 3

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността Старши юрисконсулт в община Златица
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) (образец);
1.2. Декларация по чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото
гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е
осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по
съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);
1.3. Декларация по чл.7 ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител (образец);
1.4. Автобиография CV формат;
1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна
професионална квалификация: удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит – трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен
служител;
1.7. Документ за самоличност – необходим само за идентификация.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
2.1. Изисквана минимална степен на завършено образование: висше, степен „магистър“;
2.2. Професионално направление на висшето образованието: право;
2.3. Професионален опит: една година или минимален ранг за заемане на длъжността V младши.
2.3. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да има придобита
юридическа правоспособност и да отговаря на изискванията, установени в чл.7 ал.1 и ал.2 от Закона за
държавния служител.

Име, презиме и фамилия на
кандидата

1. Лазаринка Златкова Лазарова

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

не

не

Основание за недопускане

Представена е трудова книжка, от която е
видно, че лицето притежава 9 месеца стаж
по специалността. Лицето не отговаря на
изискването: „Професионален опит: една
година или минимален ранг за заемане на
длъжността V младши”.

2. Ивелина Владимирова
Казъмска

не

не

3. Ива Стефанова Петрова

да

да

Лицето не е представило: „Копие от
документи за придобита образователноквалификационна степен и допълнителна
професионална квалификация:
удостоверение за придобита юридическа
правоспособност”;
Лицето не представя доказателства, от
които да е видно, че отговаря на
изискването: „Професионален опит: една
година или минимален ранг за заемане на
длъжността V младши”.
няма

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Ива Стефанова Петрова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 18.07.2017 г. от 09:00 часа в сградата на община
Златица, малката заседателна зала на ОбА – Златица, ет.1.
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и фамилия на кандидата
1. Лазаринка Златкова Лазарова

2. Ивелина Владимирова Казъмска

Основание за недопускане
Представена е трудова книжка, от която е видно, че лицето
притежава 9 месеца стаж по специалността. Лицето не отговаря
на изискването: „Професионален опит: една година или
минимален ранг за заемане на длъжността V младши”.
Лицето не е представило: „Копие от документи за придобита
образователно-квалификационна степен и допълнителна
професионална квалификация: удостоверение за придобита
юридическа правоспособност”;
Лицето не представя доказателства, от които да е видно, че
отговаря на изискването: „Професионален опит: една година
или минимален ранг за заемане на длъжността V младши”.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател: ……………(П)……………………….
Теодора Петрова – секретар на община Златица
и членове:
1. ………………(П)…………………
Ани Цокова – старши специалист „Човешки ресурси“
2. ………………(П)…………………
Адв. Недялка Николова – правоспособен юрист

Дата: 04.07.2017 г.

