ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611106;
Заместник-кмет: 044/611103; Секретар: 044/611215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662350

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати до етап втори /тест/
за длъжността ”Директор” на детска ясла №9 гр.Сливен, община Сливен въз основа
на резултатите от проведения първи етап /допускане по документи/

Днес, 18.01.2022 г., в кабинет № 214 в Община Сливен се проведе заседание на
комисията за допускане на кандидатите за длъжността ”Директор” на детска ясла №9
гр.Сливен, назначена със Заповед № РД15-64/ 17.01.2022 г. на Кмета на Община Сливен
в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валя Радева – Секретар на Община Сливен
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.

Веселин Дяков – началник на Отдел „Човешки ресурси”
Маргарита Терзиева – главен експерт в Дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“
Елеонора Мавродиева – старши юрисконсулт в Отдел „Правно-нормативно
обслужване“

I.

Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.

Краен срок за подаване на документите съгласно публикуваното обявление:
13.01.2022 г.

2.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за
участие в конкурса съгласно обявата са:
▪ Заявление до Кмета на Община Сливен за участие в конкурс /свободен текст/;
▪ Документ за самоличност /за справка/;
▪ Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копия,
заверени лично, вярно с оригинала/;
▪ Професионална автобиография (CV);
▪ Трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ
професионалния стаж /копия, заверени лично,вярно с оригинала/;
▪ Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за
заемане на длъжността директор на детска ясла в случаите, когато са изтекли
повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/ служебното
правоотношение на кандидата;
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▪ Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично
заболяване;
▪ Други документи, удостоверяващи професионална квалификация /по преценка
на кандидата/.
3.

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността съгласно обявата са:
1.1 Да са завършили висше образование по специалност „Медицина“ на
образователно-квалификационна степен „магистър“, или висше образование по
специалност „Медицинска сестра“ или „Акушерка“ на образователноквалификационна степен „бакалавър“;
1.2 Най-малко от 1 /една/ година трудов или осигурителен стаж;
1.3 Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за
умишлено престъпление;
1.4 Да не са лишени от право да упражняват професия си;
1.5 Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на
труда, освен ако наказанието е заличено;
1.6 Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или
здравето на децата.;
1.7 Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен
на висшето образование „бакалавър“ или „магистър".

Име, презиме и
№ фамилия на
кандидата

Подадени ли
са
документите
в указания в
обявлението
срок 1

Представени
ли са всички
документи,
които се
изискват
според
обявата 2

Удостоверяват ли
подадените документи
съответствие на
Основание
кандидата с
за
обявените минимални
недопускане
специфични
изисквания за заемане
на длъжността

1.

Силвиана Василева
Драгоева

да

да

да

не

2.

Деница Христова
Димова

да

да

да

не

II.

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

А)

Допуска до втори етап на конкурса /тест/ следните кандидати:

1.

Силвиана Василева Драгоева, кандидат за длъжността „Директор“ на Детска ясла
№ 9, гр. Сливен, община Сливен

2.

Деница Христова Димова, кандидат за длъжността „Директор“ на Детска ясла № 9,
гр. Сливен, община Сливен

Посочените кандидати трябва да се явят за тест на 25.01.2022 г. от 11:00 часа в зала
зала „Май“ в сградата на Община Сливен.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валя Радева,
Секретар на Община Сливен

_____________________
/подпис/

ЧЛЕНОВЕ:
Веселин Дяков,
началник на отдел „Човешки ресурси”

_____________________
/подпис/

Маргарита Терзиева,
главен експерт в Дирекция СДЗС

____________________
/подпис/

Елеонора Мавродиева,
старши юрисконсулт в Отдел НПО

_____________________
/подпис/
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