
 

 

 

Приложение №4 към чл. 20, ал. 5 
от  Наредба за провеждане на 
конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни 
служители 
  

ПРОТОКОЛ 
 

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на отдел 
„Общинска собственост и горско стопанско” в Общинска администрация 

Джебел 
 
  
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 
17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност 
на държавни служители /по образец/. 

 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 
подбора при мобилност на държавни служители, за неговото гражданство, 
както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не 
е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от 
свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена 
длъжност /по образец/. 

 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; 
ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е 
вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се 
посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване 
на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично 
признаване на Националния център за информация и документация, в 
заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, 
като копие на диплома не се прилага; 

 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на 
професионалния опит. 

 Копие от документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е 
придобил ранг като държавен служител. 

 Професионална автобиография. 
 Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации 

при наличие на такива. 
 Декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния 

служител. 
 
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 

 

 

 

  



 

 

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните 
актове за заемане на длъжността са: 
1. Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за 
завършено висше образование, образователно - квалификационна степен 
„бакалавър”, област на висшето образование – без ограничение; 
2. Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 4 години; 
3. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл. 

 
 Допълнителни изисквания и квалификации: компютърна грамотност – 

компютърна грамотност – MS Office /Word, Еxcel/, Internet и специализирани 
софтуерни програми; познания в областта на местното самоуправление и 
местната администрация; отлично познаване на нормативната уредба, свързана 
с дейността по реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, като Закона за общинската собственост, ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗС, ППЗСПЗЗ, 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество в община Джебел, Закона за държавната собственост, ППЗДС и 
други специализирани законови и подзаконови нормативни актове. 

 

Име, презиме 
и фамилия 
на кандидата 

Представени ли са 
всички документи, 
които се изискват 
според обявата1 

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

Основание 
за 
недопускане 

1. Бюлент 
Халибрям 
Ахмед 

 да  да  няма 

  
II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 
а) Допуска до конкурс следният кандидат: 
1. Бюлент Халибрям Ахмед 
 
Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 22.06.2021 г. от 10:00 
ч. в сградата на Общинска администрация Джебел. 
  
 б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1.  няма   

  
Подписи на членовете на конкурсната комисия: 
Председател: Хайрие Мехмед ____П________ 
Членове:  
1. Гьокчен Емин ________П__________ 
 
2.   Али Мехмед _______П___________ 
 
3.   Минка Крумова _____П___________ 
 
4. Людмила Асенова _____П__________                                              Дата: 10.06.2021 г. 



 

 

 
 


