ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Европейска
интеграция, проекти и програми”, дирекция „Европейска интеграция и хуманитарни дейности”:
І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжностите съгласно заповед № РД-08209/11.04.2017 г.
заявление за участие, подадено лично от кандидата или упълномощено
лице;
- автобиография;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите
за държавни служители;
копие от документ за завършено образование и други придобити
квалификации;
копие
от
документи,
удостоверяващи
продължителността
на
професионалния опит;
- свидетелство за съдимост;
- медицинско свидетелство.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- образователна степен – бакалавър;
- професионална област– финанси, публична администрация;
- професионален опит – 4 /четири/ години;
- или присъден ранг – ІІІ младши;
- предимство е владеене на чужд език;
предимство е професионален опит в управлението и/или изпълнението,
координацията, контролирането и администрирането на проекти по Оперативни програми /ОПОС,
ОПРР, ОПАК, ОПРЧР/ и Програми за развитие на селските райони.
Удостоверяват ли
Представени ли представените документи
са
всички
съответствие на
Име, презиме и фамилия на документи,
кандидата с обявените
Основание за
кандидата
които
се
минимални и
недопускане
изискват според специфични изисквания
обявата
за длъжността
1. Анита Петева Савчева
Да
Да
ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Анита Петева Савчева
Допуснатият кандидат трябва да се яви на 10.05.2017 г. в 10,30 часа в сградата на
Община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39, ет. 2, Заседателна зала, за
провеждане на тест.
Интервю с кандидата издържал успешно теста ще се проведе на същия ден от 12,00
часа.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
Председател:
Георги Йончев /п/
Членове на комисията:
1. Пепа Герашка /п/
2. Незабравка Булянска /п/
3. Нина Цветанова /п/
4. Гергана Дамянова /п/
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, http://www.dolnamitropolia.bg

