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

ПРОТОКОЛ № 3 от 08.04.2021 г.
OT ВТОРИ ЕТАП – РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ОТ КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПО
ОБЯВЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Старши юрисконсулт в отдел “Правнонормативно обслужване” към Дирекция „Правна“ – 1 /една/ щатна бройка в административно
звено Общинска администрация – Сливен.
Днес, 08.04.2021 г. в зала „МАЙ“ в сградата на Община Сливен, се проведи втория етап
– решаване на тест, от обявения със Заповед № РД 15 – 377/26.02.2021 г. на Кмета на Община
Сливен за длъжността: Старши юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към
Дирекция „Правна“ – 1 /една/ щатна бройка, в Общинска администрация – Сливен.
Присъстват всички членове на конкурсната комисия назначена със Заповед № РД 15 –
516/19.03.2021 г. на Органа по назначаване, а именно:
Председател: Александрина Кънева – Началник на отдел ”Правно-нормативно обслужване”.
Членове: 1. Веселин Дяков – Началник на отдел „Човешки ресурси“.
2. Михаела Стойчева – Главен юрисконсулт в отдел ”Правнонормативно обслужване”.
От допуснатите до участие във втория етап от конкурса кандидати съгласно Протокол №
1 от 22.03.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до решаване на тест за
длъжността: Старши юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” към Дирекция
„Правна“ – 1 /една/ щатна бройка, в Общинска администрация – Сливен на посочената в
обявения списък дата – 08.04.2021 г., 11:00 часа се явиха следните кандидати:
1. Борис Тодоров Праков
2. Николета Спасова Караджова
Извърши се проверка на самоличността на явилите се кандидати за участие в конкурса и
Началник на отдел „Човешки ресурси“ – Веселин Дяков Дяков запозна присъстващите с
регламента на втория етап от конкурсната процедура – решаване на тест и определените с
Протокол № 2 от 05.04.2021 г. критерии за оценка.
Кандидатът изтегли за решаване Вариант № 2 /Втори/ на теста.
На кандидатите, преди започването на решаването на теста, се предоставиха: Вариант №
2 /Втори/ на теста на листи подпечатани с печата на Общинска администрация – Сливен, 1 плик
– голям формат и 1 плик – малък формат, в който всеки кандидат да запечата попълнен
формуляр с неговото име.
В 11:15 часа, Председателят на конкурсната комисия: Александрина Кънева – Началник
на отдел ”Правно-нормативно обслужване”, обяви начало на решаването на теста.
В 12:00 часа, Председателят на конкурсната комисия: Александрина Кънева – Началник на
отдел ”Правно-нормативно обслужване”, обяви край на решаването на теста.
След проверяване работите на допуснатите кандидати конкурсната комисия пристъпи към
определяне на резултатите, въз основа на резултатите от проведения етап на основание чл. 34,
ал. 3, при условие на чл. 33, т. 1 от (НПКПМДСл), които са както следва:
гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
тел: 044 611100, факс: 044 662350

Име, презиме и фамилия на
кандидата
1. Николета Спасова Караджова
2. Борис Тодоров Праков

Резултат от
начина по
чл. 33, т. 1
15
11

Коефициент
(3)

Окончателен
резултат

X3
X3

45
33

При достигнатите резултати, за успешно издържали теста се считат и се допускат до
третия етап от конкурса – интервю, следните кандидати:
1. Николета Спасова Караджова
Посочените кандидати трябва да се явят за интервю на 12.04.2021 г. от 11:00 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: 08.04.2021 г.
гр. Сливен

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

