
СТОЛИЧНА ОБЩИНА « I  РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРО ТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати

до конкурс за длъжността “Началник на отдел,, в отдел „Управление на общинската 
собственост и жилищен фонд. регистрация и контрол на търговската дейност” на район

„Слатина” при Столична община

I. Таблица за преценка па представените докумеити от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- заявление за участие по образен;
- Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС;
- копия от документи за образователно - квалификационна степен;
- копия от документи, доказващи професионалния опит на кандидата.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
- висше образование: Право, Инженерно образование
- минимален професионален опит-4 /четири/ години или
- ранг - трети младши

Име, презиме и 
фамилия на 
кандидата

11редставени 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

1 .Стефка
Александрова
Душанова

ДА ДА НЯМА

2.Тяника Тодорова 
Веримезова

НЕ - не са
представени
докумеити,
удостоверяващи
професионалния
опит на кандидата

НЕ - нс с 
удостоверена 
п родъл жител ността 
на професионалния 
опит на кандидата

Липсва копие от 
документи 
удостоверяващи 
професионален 
опит и неговата 
п роди I ж ите j 1 н ост.

http://so-slatina.org
mailto:info@so-slatina.org


3. Петър Искъров 
Теодоров

НЕ НЕ Липсва 
образователна 
степен,в 
съответствие с 
изискванията за 
заемане на 
длъжността

4. Биляна Василева 
Башкова

НЕ НЕ Липсва стаж по 
специалността, в 
съответствие с 
изискванията на 
длъжността

5. Мартин
Радославов Иванов

НЕ - не са
представени
документи,
удостоверяващи
професионалния
опит на кандидата

НЕ не е 
удостоверена 
продължителността 
на професионалния 
опит на кандидата

Липсват 
необходимите 
документи за 
кандидатстване по 
процедура

6. Васил Димитров 
Пирнарев

НЕ - не са
представени
документи,
удостоверяващи
професионалния
опит на кандидата

НЕ не е 
удостоверена 
11 родъл жител ността 
на професионалния 
опит на кандидата

Липсват 
необходимите 
документи за 
кандидатстване по 
процедура

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия, назначена със Заповед РСЛ17- 
РД09-4/ 06.01.2017г., реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Стефка Александрова Душанова

Посочените кандидати трябва да се явят на изпит - тест на 02.02.2017г. от 10.00 
часа в сградата на СО - район „Слатина” , бул. „Шипченски проход” 67, ет. 3, зала 308

6) Не сс допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Тяника Тодорова Веримезова Липсва копие от документи удостоверяващи 

професионален опит и неговата 
11 родължител ност.

Не гър Искъров Теодоров Липсва образователна степен, в съответствие 
с изискванията за заемане на длъжността

Биляна Василева Башкова Липсва стаж по специалността, в 
съответствие с изискванията на длъжността



Мартин Радославов Иванов Липсват необходимите документи за 
кандидатстване по процедура

Васил Димитров 11ирнарев Липсват необходимите документи за 
кандидатстване по процедура

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

1. /п/
/Силва Джелепова/

2. /п/
/Елена АхчиеваУ

3./п/
/Венета Георгиева/

4. /и/
/Антония Сиракова/

5. /и/
/Венцислав Дъбов/

6. /п/
/Снежана I юткова/

7. /п/
/Десислава Бонева/

Дата: 11.01.2017 г.


