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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 17.06.2020 г. 

 

  

на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г.  

на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността 

"главен експерт" в отдел "Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика" 

при Община Перник 

 

 

 

Въз основа на свое решение относно преценка на представените документи от кандидати за 

конкурсната длъжност, отразено в Протокол № 1/17.06.2020 г. от проведено заседание, 

Конкурсна комисия, в който: 

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС СЛЕДНИЯ КАНДИДАТ: 

 

1. Николай Добрев с Вх. № 20/КТ-512 от 04.06.2020 г. 

 

Допуснатият кандидат трябва да се яви за провеждане на тест от конкурсната процедура на 

06.07.2020 г. (понеделник), в 09.00 часа, в Заседателната зала, етаж 1, на 

Административната сграда на Община Перник с адрес: пл. "Св. Иван Рилски" № 1А, гр. 

Перник. 

 

Допуснатият кандидат следва да се яви в 08:50 часа пред входа на Административната 

сграда на Община Перник и да представи документ за самоличност. След посочения час за 

провеждане на теста закъснял кандидат няма да бъде допуснат до залата.  

Нормативна уредба, която може да се ползва при подготовката за теста: 

- Закон за държавния служител; 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

- Кодекс на труда; 

- Закон за общинската собственост; 

- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

- Закон за здравето; 

- Закон за социалното подпомагане; 

- Семеен кодекс 

- Закон за закрила на детето. 

 

При успешно издържан тест, кандидатът следва да се яви на интервю, което ще се проведе 

в същия ден - 06.07.2020 (понеделник) от 14.30 часа в в Заседателната зала, етаж 1, на 

Административната сграда на Община Перник с адрес: пл. "Св. Иван Рилски" № 1А. 

 

 

 

 

 

Б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

 

http://www.pernik.bg/
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          № Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

Представени ли 

са всички 

документи, които 

се изискват 

според обявата 

Удостоверят ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 

Основание за недопускане 

1. Силвия Василева Свиленова да не Чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба за 

провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на 

държавни служители 

Не са представени документи 

за образователно-

квалификационна степен 

Икономика, специалност 

"Мениджмънт" 

2. Сийка Петрова Георгиева да не Чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредба за 

провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на 

държавни служители 

Не са представени документи 

за образователно-

квалификационна степен 

Икономика, специалност 

"Мениджмънт" 

 

 

 

За повече информация: тел.: 076/684-292, отдел "УЧРД". 

 

 

 

 

Председател на Конкурсната комисия:  /п./ 

/д-р Татяна Вангелова/ 

http://www.pernik.bg/

