О Б Щ И Н А „Р О Д О П И” - ОБЛАСТ П Л О В Д И В
Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански” №1а
www.rodopi-bg.org;

Тел: 032 / 604100 факс: 032 / 625776
e-mail: municipality_rodopi@abv.bg

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ в Община „Родопи”

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
-Заявление за участие в конкурс по образец съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1
от НПКДС;
-декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под
запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и не е лишено по
съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал. 2, т. 1 НПКДС/;
- декларация за обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗВОПС;
-копия
на документи за придобита образователно-квалификационна степен и
допълнителни квалификации;
-копие на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ издаден от министъра на
финансите;
-копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит – трудова и/или служебна книжка;
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- степен на образование – магистър
- професионален опит – не по-малко от 4 години
или минимален ранг ІІІ младши

Име, презиме и
фамилия на
кандидата

Минка Атанасова
Гичева-Ганева

Представени ли са
всички документи,
които се изискват
според обявата 1

Удостоверяват ли
представените
документи
съответствие на
кандидата с
обявените
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специфични
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длъжността 2
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II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
Минка Атанасова Гичева-Ганева
Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 23.08.2017 г., от 10.00 часа, в сградата
на Община „Родопи”, а именно на адрес: гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански” № 1а.
Протоколът се състави на основание чл. 20, ал. 3 от НПКДС във връзка с провеждането
на конкурсна процедура на конскурс обявен със Заповед № 740/04.07.2017 г. на Кмета на
Община „Родопи”, оповестен чрез публикуване на обявление във в-к „Марица” на 07.07.2017 г.
и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.

Председател:
Неази Азис Таир – Зам.-кмет

Дата: 04.08.2017 г.
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