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ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 
 
за длъжността Директор на Дирекция „Устойчиво развитие, хуманитарни дейности, 

Евроинтеграция и Общинска собственост”   
 

в Общинска администрация гр. Мъглиж 
 

І.  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 - магистър, професионален опит – 4 години или ранг – III 

младши; 
2.2. Ръководи, координира и контролира дейността на дирекцията за точно спазване 

на нормативните актове и на разпорежданията на Кмета по дейностите свързани с 
устойчивото развитие, хуманитарните дейности, евроинтеграцията и общинската 
собственост. Завършена магистърска степен в областта на инженерните и/или 
икономическите науки, опит на ръководна длъжност в публичният сектор. Компютърната 
грамотност е задължителна. Владеенето на английски език е препоръчително. 

 

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. Радка Матева Трендева                   Да                                  Да                                     Няма         
 

 
II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 
а) Допуска до конкурс следните кандидати: 
1. Радка Матева Трендева 

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



1. Тест, който ще се проведе на 18.01.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата 
на Общинска администрация гр. Мъглиж; 

2. Интервю, което ще се проведе на 18.01.2016 г. от 14.00 часа, с кандидатите, положили 
успешно теста.  

 
Подписи на членовете на конкурсната комисия: 
 
1. Д-р Душо Гавазов – Зам.-Кмет  
 
2. Зорница Светославова – Гл. юрисконсулт 
  
3. Бистра Великова – Гл. специалист „Човешки ресурси” 
  


