ОБЩИНА БРУСАРЦИ
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi_adm@abv.bg

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор Дирекция „АИО и ФСД“ в
Общинска Администрация Брусарци

Днес, 27.10.2017 г., от 13.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация
Брусарци се проведе заседание на комисията, назначена със заповед
№ РД-02-09279/24.10.2017 г. на Кмета на община Брусарци, за допускане на кандидатите до конкурс за
длъжността Директор.
Членовете на комисията саморъчно подписаха декларации за липса на личен интерес от
провеждането на конкурса, липса на отношения с някого от кандидатите, съгласно чл. 11 от
НПКДСл и за неразгласяване на информация, станала известна по време на провеждането на
конкурса по чл. 9 от НПКДСл, които бяха приложени към документацията и са неразделна част
от нея, образувана по настоящия конкурс. Комисията, в пълен състав, отвори подадените в срок
2 броя заявления и същите бяха разгледани по реда на входирането им:

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие в конкурс
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
- Копие от документи за образователно-квалификационна степен
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността
2.
Изисквания
към
качествата
на
кандидатите
за
длъжността
съгласно
обявата:
- образование: висше икономическо
- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: счетоводство и
контрол;
- образование: Магистър;
- професионален опит: 4 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: III младши.
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна
характеристика:
- Организира, възлага, координира и контролира дейността в Дирекция „АИО и ФСД”.
Ръководи цялостната работа по изготвяне на Бюджета на Общината, контролира
изпълнението му, създава оптимални условия за спазване на определените с
нормативните документи приоритети и изпълнява в съответствие с действащата
структура на Общината функциите на финансов контрольор.
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Входящ № на заявителни
документи и име, презиме и фамилия
на кандидата

1. Вх. № РД-02-06-474/17.10.2017 г.
Поля Рангелова Петрова
2. Вх. № РД-02-18-293/20.10.2017 г.
Елена Иванова Стефанова

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

Удостоверяват ли
представените документи
съответствие на
кандидата с обявените
минимални и специфични
изисквания за длъжността
2

Основание за
недопускане

Да

Да

Не

Да

Да

Не

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
А. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Поля Рангелова Петрова
2. Елена Иванова Стефанова
Б. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати
ІІІ. Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15.ХІ.2017 г. от 11
часа в Заседателната зала на Общинска Администрация Брусарци.
Комисията ще разработи три варианта на тест. Тестът съдържа 30 въпроса,
свързани с материята на Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавният бюджет, Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството.
Общо въпросите носят 60 точки. Минималният брой точки, които следва да
получи кандидатът, за да се приеме, че е издържал успешно теста, е 40 точки.
Продължителността за решаване на теста е 1 (един) астрономически час. До участие в
интервюто ще се допуска кандидат, изкарал минимум 40 точки на теста.
При успешно преминат изпитен тест, интервюто с кандидатите ще се проведе
същият ден 15.ХІ.2017 г. от 13 30 часа в същата сграда.
На основание чл.32, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители, комисията определи минималния резултат при който кандидатът се счита за
успешно издържал интервюто – 18, който е средноаритметичен от постигнатите общи
резултати от формулярите на конкурсната комисия.
На основание чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурс комисията
определя коефициентите при формиране на резултатите от конкурса, както следва:
– за теста – коефициент „5”
– за интервю – коефициент „3”
Информация за получените оценки от конкурса, ще бъде изнесена на интернет
страницата на Общината – www.brusartsi.com и на информационното табло , находящо се в
ЦУИГ на Общинска администрация, гр. Брусарци.
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Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Председател : Галина Арсенова – Секретар Община Брусарци …………………………
и членове :

1. Силвия Тотева – Директор Дирекция „ОТСИПХД“ …………………
2. Стефка Георгиева – Главен инспектор …………………………………
3. Станислав Найденов – юрист
……………………………
4. Ваня Йонова – ст. експерт „Човешки ресурси“ …………………………
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