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П Р О Т О К О Л 
 

За резултатите от Подбор по документи за обявеното свободно работно място  на длъжност 

„Домакин” в структурно звено „Други дейности по икономиката”,  

при Община Гурково 

 

 Днес 30.08.2021 г., в 10.30 ч., на основание Заповед №З-352 от 25.08.2021 г. на Кмета 

на община Гурково, комисия в състав:  

 

Комисия в следния състав: 

                  Председател:   М. Панева – Секретар на община Гурково  

           и членове:     1. адв. М. Динева – юрист на община Гурково; 

              2. Г. Мустафа-Иванова– Мл. експерт „ЧР”, 

 

проведе своето заседание относно подбор на кандидатите  за обявеното свободно работно 

място за длъжността „Домакин ” в структурно звено „Други дейности по икономиката”при 

Община Гурково. 

 

Първи етап „Подбор по документи”: 

 В определения краен срок за подаване на документи /23.08.2021 г./ за участие, в 

Общинска администрация – Гурково постъпиха 3 ( три ) заявления от: 

  Кандидат № 1 –М. Милчева/вх. № К – 2571 /26.07.2021 г./; 

   Кандидат № 2 – Т. Нешева /вх. № К – 2774 /23.08.2021 г./; 

 Кандидат № 3 – Х. Пенчева / вх. № -2775/23.08.2021 г./; 

  Членовете на комисията бяха подробно запознати с всички документи, представени от 

кандидатите и изискванията поставени в обявата.  

  Необходими документи съгласно обявата за свободно работно място: 

 Заявление за участие; 

 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация; 

 Автобиография; 

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на 

професионалния опит. 

 

 Комисията направи задълбочен анализ на съдържанието на документите и констатира, 

че кандидат № 2 не е   представили всички изискуеми документи съгласно обявата – 

декларация по чл.107а от КТ и декларация по ЗЗЛД.  

 

Име, презиме  и фамилия    

на кандидата   

Представени 

ли са всички 

документи,  

които се 

изискват 

според 

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

Основание за недопускане  

mailto:gurkovo_obs@abv.bg


обявата               минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността       

М. Милчева Да Не Кандидатът няма 

минимално изискуемия 

професионален опит – 1 г. 

Т. Нешева Не  Не Кандидатът няма 

минимално изискуемия 

професионален опит – 1 г.; 

Кандидатът не е 

представил декларация по 

чл.107а от КТ и декларация 

по ЗЗЛД.  

 

 

Х. Пенчева Да Да  

 

След като прегледа всички представени документи, комисията допусна един   кандидат до 

втори етап на конкурса „ Провеждане на интервю“,както следва: 

№  Име,презиме и фамилия на кандидата 

1. Х. Пенчева 

  

Посоченият кандидат трябва да се яви на Интервю на 30.08.2020 г. от 10.00 часа в сградата 

на община Гурково – 1 етаж – „ Заседателна зала“.Мл. експерт „ Човешки ресурси“  да 

извърши уведомяването по телефона. 

 

          б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:  

 

Име, презиме  и 

фамилия    на 

кандидата 

Основание за недопускане 

1. М. Милчева  Кандидатът няма минимално изискуемия професионален опит – 1 г. 

2. Т. Нешева Кандидатът няма минимално изискуемия професионален опит – 1 г.; 

Кандидатът не е представил декларация по чл.107а от КТ и декларация 

по ЗЗЛД.  

 

 

Подписи на членовете на комисия за провеждане на конкурса: 

     

1. ……………………….. 

        /М. Панева/ 

 

 

2. ……………………….. 

     /адв. М. Динева  / 

 

 

3. ……………………….. 

       /Г.М.-Иванова / 

   

 

 

Дата: 30.08.2021 г.  

 

              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


