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, 18.07.2017 година в сградата на община Златица, малката заседателна зала на ОбА –
Златица, ет.1, 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 Старши юрисконсулт в община Златица.
Въз основа на Протокола от 04.07.2017 г. към чл.20 ал.3 от НПКДС до теста са допуснати:
1. Ива Стефанова Петрова
На основание Заповед №265 от 19.06.2017 година на кмета на община Златица, във връзка с
чл.25 от НПКДС, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест.
На основание чл.27 от НПКДС на кандидатът е осигурен:
- лист, подпечатан с печата на община Златица, на който да дава отговори по теста;
- плик - голям формат, в който да постави листа с отговорите;
- формуляр, малък формат за попълване на трите имена;
- плик - малък формат, в който кандидатът поставя формуляра, попълнен с трите му имена.
Съгласно чл.27 ал.3 от НПКДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и
минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
В 09:10 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса и кандидатът изтегли
чрез жребий тест № 2, обяви го и положи подпис на всяка страница на теста. Изтегленият вариант бе
размножен и предоставен на кандидата.
В 10:00 часа след като кандидата предаде своя тест Председателят на комисията обяви краят
на решаване на теста.
Писмената работа се постави в плик – голям формат, а в плик – малък формат, кандидата
запечата попълнения формуляр с неговото име.
След проверката на теста от страна на комисията, кандидата има следните резултати:
Трите имена на кандидата
1. Ива Стефанова Петрова

Резултат от теста
25 точки

Съгласно Системата за оценка на резултатите кандидата е постигнал резултат над минималния
от 20 точки и същия е допуснат до провеждане на интервю.

Успешно издържалият теста кандидат, съгласно изискванията на чл.28 ал.2 от НПКДС ще се
уведоми писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

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: 18.07.2017 г.

