
ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността Секретар на МКБППМН гр. Мъглиж 

(наименование на длъжността) 

в административно звено Община Мъглиж 

(наименование на звеното) 

  

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

- Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - 

декларация, копия от документи за образователно-квалификационна степен и др. 

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

- Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата 

по реда на чл. 13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат 

до конкурса. 

Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата
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Удостоверяват ли 

представените документи 

съответствие на кандидата 

с обявените минимални и 

специфични изисквания за 

длъжността 
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Основание 

за 

недопускане 

1. Христиана Маринова Минчева  да да  няма  

2.       

3.       

4.       

 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. Христиана Маринова Минчева 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 01.08.2022 (дата) от 10.00 

ч. в сградата на Община мъглиж 

Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на 

конкурса. 

 б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1.     

2.     

3.     

  

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

1. Рени Малева – Зам.-Кмет на Община Мъглиж 

2. Зорница Светославова – Гл. юрисконсулт 

3. Бистра Великова – Гл. специалист „Човешки ресурси” 

  

                                                                                                       Дата: 25.07.2022г. 

 


