ОБЩИНА СЛИВЕН
8800,Сливен,бул.“Цар Освободител”1 кмет:044/611 106; секретар 044/611 215
факс: 044/ 662350

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността: Юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” в Дирекция
„Правна“ – 1 /една/ щатна бройка
в административно звено Общинска администрация – Сливен.
І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в
конкурса съгласно обявата са:
 Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).
 Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители.
 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на
длъжността съгласно обявата са:
 образование: висше, минимална степен – Магистър по право;
 професионален опит: не се изисква;
 V младши ранг;
 юридическа правоспособност;
 да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
3. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Компютърни умения: работа с Microsoft /Word, Excel/, Internet и правно информационни продукти e предимство;

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Наталия Панайотова
Хаджикостова - Страшимирова
2. Димитрина Янева Желязкова
3. Радина Атанасова Христова

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

Да

Да

Да
Да

Да
Да

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

А). Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Наталия Панайотова Хаджикостова - Страшимирова
2. Димитрина Янева Желязкова
3. Радина Атанасова Христова

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
тел: 044 611100, факс: 044 662350

Основание за
недопускане

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.04.2019 г. от
10:00 часа в зала № 119 в сградата на Община Сливен.
Подпис на председател на конкурсната комисия:
Александрина Кънева

____/ПОДПИС__

Членове:
1. Веселин Дяков

____/ПОДПИС__

2. Михаела Стойчева

____/ПОДПИС__

Дата: 01.04.2019 г.
гр. Сливен

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
тел: 044 611100, факс: 044 662350

