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Приложение № 4  
към чл. 20, ал. 5 

(Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г.   

в сила от 31.01.2020 г.)                                           
 

ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 
 

 

за длъжността: Началник отдел  „Общинска собственост, търговия, селско и горско 

стопанство“ 

(наименование на длъжността) 

 

в административно звено: Дирекция „Специализирана администрация“, отдел 

„Общинска собственост, търговия, селско и горско стопанство““ в Общинска 

администрация - Кирково 

(наименование на звеното) 

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

- Заявление за участие в конкурс – Приложение 3 към чл.17 ал.2 от 

НПКПМДСл; 

- Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл; 

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  

допълнителна квалификация; 

- Копие от документи за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на 

професионален опит; 

- Автобиография (CV); 

- Копия на други документи, удостоверяващи допълнителните умения и 

квалификации, носещи предимство на кандидата; 

 

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

- Образователна степен – бакалавър; 

- Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши; 

- Професионален опит – 4 години; 

- Длъжностно ниво от КДА – 7; 

- Наименование на длъжностно ниво от КДА – Ръководно ниво7Б;  

- Дигитална компетентност, управленска компетентност, професионална 

компетентност, работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна 

компетентност, фокус към клиента (вътрешен/ външен); 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

ОБЩИНА КИРКОВО 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 
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Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Представени ли са 

всички документи, 

които се изискват 

според обявата1 

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността2 

Основание 

за 

недопускане 

 Несрин Чалъм да да няма 

  

Забележки: 
1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

съответстват на изискваните в обявата, се записва „да“. На съответния ред срещу 

името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в 

обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата 

или липсват. 
2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва 

„да“. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в 

таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени. 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Несрин Чалъм 

 

 

 

 

Посочения допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 17.05.2021 г. от 11:00 ч. в 

сградата на Общинска администрация – Кирково, общ.Кирково, обл. Кърджали, 

ул.„Дружба“ № 1, ет. 2. 

 
С успешно издържалия теста кандидат ще се проведе интервю на 17.05.2021г. от 

13:00ч. в сградата на Общинска администрация – Кирково, общ.Кирково, обл. 

Кърджали, ул.„Дружба“ № 1, ет. 2. 

 

 

 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

-  Няма недопуснати кандидати 

  

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

 

 

Председател: ………………………… 

 

Членoве: 

             1. ………………………………. 

 

             2. ………………………………. 

 

 

                                                    Дата:29.04.2021 година 
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