
  

                    ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО                

         Ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

          тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 Днес, 02.11.2017 г., от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Малко Търново, на 

адрес гр. Малко Търново, ул.”Малкотърновска комуна” № 3 се събра комисията, 

определена със Заповед № 466/01.11.2017 г. на кмета на Община Малко Търново, в състав: 

            Председател: 

                       Гергана Димитрова – секретар на Община Малко Търново  

            и членове: 

Донка Николова – Главен счетоводител 

Деян Йотов – Директор на дирекция“ИПСУС“ 

Стела Пелтекова – специалист „Човешки ресурси“ 

Донка Русинова – юрист на Община Малко Търново 

 

 Във връзка със  Заповед № 466/01.11.2017 г. на Кмета на община Малко Търново, 

се проведе заседание на конкурсната комисия за провеждане на 1-ви етап от конкурса за 

длъжността „Технически секретар“ на Кметство с. Звездец, община Малко Търново.   

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността, съгласно Заповед 

№420/11.10.2017 г. 

1. Заявление за участие в конкурса   

2. Документ за самоличност / копие/. 

3. Автобиография - CV  

4. Свидетелство за съдимост, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за 

умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от 

правото да заема длъжността, за която кандидатства; 

5. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и 

допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации); 

6. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит. 

 

 

  Комисията разгледа депозираните в срок до 31.10.2017 г. документи и отрази 

резултатите в таблица,  както следва: 

 

 

 



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 

 

Пенка Стоянова Кидерова Да Да Няма 

Жеко Грозев Грозев Да Да Няма 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ взе решение за 

допуснатите и недопуснатите кандидати: 

1. За длъжността „Технически секретар“ на Кметство с. Звездец, община 

Малко Търново, допуска до участие в следващия етап от конкурса следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Пенка Стоянова Кидерова 

Жеко Грозев Грозев 

 

 Посочените кандидати трябва да се явят за втори етап от конкурсната процедура - 

събеседване на 09.11.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сградата на Община 

Малко Търново.  

 

 

Председател:  /П/ 

/Гергана Димитрова/ 

 

Членове: 

1. /П/ 

/ Донка Николова / 

 

2. /П/ 

/ Деян Йотов/ 

 

3. /П/ 

/ Стела Пелтекова / 

 

4. /П/ 

/ Донка Русинова / 

 

Дата: 02.11.2017 г. 

Гр. Малко Търново 


