ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И КОХЕЗИОННИ ПОЛИТИКИ“
в дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и евроинтеграция“ в общинска администрация – гр. Априлци
І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.
Заявление за участие (по образец); копие от документ за самоличност; автобиография; мотивационно писмо, диплома за завършено висше образование
и допълнителна квалификация; документи за удостоверяване на трудов стаж; свидетелство за съдимост; сертификат за компютърна грамотност.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
1.1
Минимални изисквания: Висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър/магистър по специалност: „Социални
дейности“, „Управление на социалните дейности“, „Социален мениджмънт“, „Управление на проекти“.
4.1
Допълнителни условия, носещи предимство на кандидатите: Трудов стаж в сферата на социалните дейности; компютърна грамотност;
умения за работа в екип.
Удостоверяват ли представените
документи съответствие на
Представени ли са всички документи,
Име, презиме и фамилия на кандидата
кандидата
с обявените минимални
Основание за недопускане
които се изискват според обявата1
и специфични изисквания за
длъжността 2
1.
Мариета Василева ИлеваДа
Не
Кандидатът не отговаря на
Кукенска
изискването за завършено
висше образование по някоя
от посочените в обявата
специалности
2.
Боян Дочев Дочев
Да0
Да
3.
Симона Маринова Фертова
Не
Не
Кандидатът няма завършено
висше образование и не е
представил диплома
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
а) Допуска до конкурса следните кандидати:
1.
Боян Дочев Дочев
б) Не допуска до конкурс следните кандидати:
1.
Мариета Василева Илева – Кукенска
Мотиви: Кандидатът има завършено висше образование, но по специалност извън посочените в обявата.
2.
Симона Маринова Фертова
1

Мотиви: Кандидатът не е представил диплома за завършено висше образование.
Комисията приема следната система за оценяване на кандидатите: минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
конкурса /интервю/ е оценка не по-ниска от 21 точки. Оценката ще се формира като средно аритметично на оценките, поставени от всеки член на
комисията.
Комисията реши кандидатите, допуснати до участие в конкурса, да се явят за провеждане на интервю на 09.09.2016г. от 10,00 часа в сградата на
Общинска администрация – гр. Априлци, стая № 5.
Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени на участвалите лица в 3-дневен срок от провеждане на интервюто.
Протоколът се състави в един екземпляр.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :…………/ П /……………. ( Стела Драганова )
ЧЛЕНОВЕ:
1.
…………/ П /……………. ( Северина Лозанова )
2.
…………/ П /……………. ( Надя Берова )
3.
.............../ П /........................ (Милка Христова)
Дата: 16.08.2016г.
гр. Априлци
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