
ПРОТОКОЛ 
за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 
за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

в Общинска администрация гр. Мъглиж 
 

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите      
 
1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата. 
1.1. Заявление по образец - Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите за държавни служители; 
1.2. Декларация за обстоятелства по чл. 17, ал. 2 , т. 1 от Наредбата за провеждане 

на конкурсите за държавни служители; 
1.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и 

допълнителна квалификация 
1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит 
1.5. Автобиография – европейски образец (CV) 
  
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно 

обявата. 
2.1. Степен на образование - бакалавър, професионален опит – 4 години или ранг – 

II І младши; 
2.2. Секретаря на Общината организира и отговаря за: 

- дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и 
информационно-техническото обезпечаване на дейността им; 
- деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; 
- дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; 
- разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на 
общината; 
- работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и 
юридическите лица; 
- поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, 
организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните 
референдуми. 

Изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с 
друг нормативен акт. 

Име, презиме и 
фамилия на кандидата 

 

Представени ли 
са всички 
документи, 
които се 
изискват според 
обявата 

 

Удостоверяват ли 
представените 
документи 
съответствие на 
кандидата с обявените 
минимални и 
специфични 
изисквания за 
длъжността  

Основание за 
недопускане 

1. Анелия Йорданова Василева         Да                              Да                               Няма          



2. Андриан Кирилов Анастасов           Да                         Да                           Няма 

3. Мима Кънчева Енева                         Да                         Да                           Няма 

4. Севдалина Дечева Кючукова            Да                         не                             Има 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Анелия Йорданова Василева       

2. Андриан Кирилов Анастасов    

3. Мима Кънчева Енева                          

Посочените кандидати трябва да се явят на конкурс, който ще се проведе в 2 /две/ части 
тест и интревю: 

1. Тест, който ще се проведе на 09.12.2015 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в 
сградата на Общинска администрация гр. Мъглиж; 

2. Интервю, което ще се проведе на 09.12.2015 г. от 14.00 часа, с кандидатите, положили 
успешно теста.  

 
Подписи на членовете на конкурсната комисия: 
 
1. Методи Михайлов Марков - Зам. - Кмет на Община Мъглиж.  
2. Зорница Светославова Здравкова – гл. юрисконсулт. 
4. Бистра Георгиева Великова – гл. специалист „Личен състав”  
 
 
Дата: 30.11.2015 г. 

 
 


