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
ПРОТОКОЛ
Днес, 25.07.2017 година в сградата на община Златица, малката заседателна зала на ОбА –
Златица, ет.1, от 9,00 часа комисия в състав:
Председател: Теодора Петрова – секретар на община Златица
и членове на комисията:
1. Ани Цокова – старши специалист „Човешки ресурси“;
2. Адв. Недялка Николова – правоспособен юрист,
проведе конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в община Златица.
Съгласно Протокол за допускане от 18.07.2017 година до интервю за длъжността е допусната:
1. Ива Стефанова Петрова
Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с
попълненото Приложение №1 „Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията
на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата
притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.
Преди започване на интервюто, кандидата подписа Формуляр за преценка на кандидати от
интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).
Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на
кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4
(приложено към протокола).
Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите,
получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с
определените по чл. 25, ал. 3 от НПКДС коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от
интервюто, умножен по коефициент 5).
Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно
Приложение № 6 (приложено към протокола).
Полученият резултат, е както следва:
Име, презиме и фамилия

Окончателен
резултат

Области, в които кандидатът е показал
най-висок резултат

1

2

3

525

Ориентация към резултати
Работа в екип
Фокус към клиента (вътрешен/външен)
Комуникативна компетентност
Професионална компетентност
Аналитична компетентност.
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Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за
длъжността „Старши юрисконсулт“ в община Златица
НА ПЪРВО МЯСТО – ИВА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА.
Комисията предлага на кмета на община Златица за свободната длъжност „Старши
юрисконсулт“ в община Златица да бъде назначена Ива Стефанова Петрова.

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: 25.07.2017 г.
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