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СПИСЪК 

на недопуснатите кандидати на конкурса 

 

за длъжността Главен експерт „Търговия,транспорт и туризъм” 

в Общинска администрация гр. Хисаря 

 

Въз основа на подадените документи и изискванията за участие в конкурса 

конкурсната комисия недопуска следните кандидати: 

 

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 

недопуска

не 

1. Росен Георгиев 

Зехиров 

Не са представени: 

- Заявление за участие в 

конкурса, приложение № 

3 към Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители (по образец);  

- Декларация по чл. 17, 

ал. 3, т. 1 от Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители;  

- Копия от документи за 

придобитата 

образователно-

квалификационна степен, 

допълнителна 

квалификация и 

правоспособност, които 

се изискват за 

длъжността; 

- Копие от документи 

удостоверяващи 

продължителността на 

професионалния опит – 

трудова книжка, 

служебна книжка, 

осигурителна книжка;  

- Други документи, 

Кандидата за длъжността е подал 

документите си чрез електронен портал за 

търсене на работа- jobs.bg, като е 

представил само Европейски формат на 

автобиография (CV) и снимка.  

 

Представените документи не 

удостоверяват съответствие на кандидата с 

обявените минимални и специфични 

изисквания за длъжността. Не са 

представени изискуемите 

документи от кандидатите за длъжността 

съгласно обявата. 

Не са спазени изискванията на чл. 17, ал. 6 

от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавните 

служители.  

Чл. 20, ал. 

2, т. 1, 

предл. 

първо от 

Наредбата 

за 

провеждан

е на 

конкурсит

е и 

подбора 

при 

мобилност 

на 

държавнит

е 

служители. 

mailto:contacts@hisarya.bg
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свързани с изискванията 

за заемане на длъжността, 

доказващи 

допълнителните умения и 

квалификации, носещи 

предимство на кандидата. 

2. Здравка 

Иванова 

Землярска 

Не са представени: 

- Заявление за участие в 

конкурса, приложение № 

3 към Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители (по образец);  

- Декларация по чл. 17, 

ал. 3, т. 1 от Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители;  

- Копия от документи за 

придобитата 

образователно-

квалификационна степен, 

допълнителна 

квалификация и 

правоспособност, които 

се изискват за 

длъжността; 

- Копие от документи 

удостоверяващи 

продължителността на 

професионалния опит – 

трудова книжка, 

служебна книжка, 

осигурителна книжка;  

- Други документи, 

свързани с изискванията 

за заемане на длъжността, 

доказващи 

допълнителните умения и 

квалификации, носещи 

предимство на кандидата. 

Кандидата за длъжността е подал 

документите си чрез електронен портал за 

търсене на работа -  jobs.bg, като е 

представила Европейски формат на 

автобиография (CV) и формуляр за 

кандидатстване по бланка на jobs.bg.  

 

Представените документи не 

удостоверяват съответствие на кандидата с 

обявените минимални и специфични 

изисквания за длъжността. Не са 

представени изискуемите 

документи от кандидатите за длъжността 

съгласно обявата. 

Не са спазени изискванията на чл. 17, ал. 6 

от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавните 

служители. 

 Чл. 20, ал. 

2, т. 1, 

предл. 

първо от 

Наредбата 

за 

провеждан

е на 

конкурсит

е и 

подбора 

при 

мобилност 

на 

държавнит

е 

служители. 

 

3. Павел Николов 

Калоферов 

Не са представени: 

- Заявление за участие в 

конкурса, приложение № 

3 към Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители (по образец);  

- Декларация по чл. 17, 

Кандидата за длъжността е подал 

документите си чрез електронен портал за 

търсене на работа -  jobs.bg, като е 

представил формуляр за кандидатстване 

по бланка на jobs.bg и копие от диплома за 

завършено висше образование, с 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“, специалност „финанси и 

счетоводство“, професионална 

 Чл. 20, ал. 

2, т. 1, 

предл. 

първо от 

Наредбата 

за 

провеждан

е на 

конкурсит



ал. 3, т. 1 от Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители;  

- Копие от документи 

удостоверяващи 

продължителността на 

професионалния опит – 

трудова книжка, 

служебна книжка, 

осигурителна книжка;  

- Други документи, 

свързани с изискванията 

за заемане на длъжността, 

доказващи 

допълнителните умения и 

квалификации, носещи 

предимство на кандидата. 

квалификация „икономист“.  

 

Представените документи не 

удостоверяват съответствие на кандидата с 

обявените минимални и специфични 

изисквания за длъжността. Не са 

представени изискуемите 

документи от кандидатите за длъжността 

съгласно обявата. 

Не са спазени изискванията на чл. 17, ал. 6 

от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавните 

служители. 

е и 

подбора 

при 

мобилност 

на 

държавнит

е 

служители. 

 

4. Деляна Лалова 

Райкова 

Не са представени: 

- Заявление за участие в 

конкурса, приложение № 

3 към Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители (по образец);  

- Декларация по чл. 17, 

ал. 3, т. 1 от Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и подбор при 

мобилност на държавни 

служители;  

- Копия от документи за 

придобитата 

образователно-

квалификационна степен, 

допълнителна 

квалификация и 

правоспособност, които 

се изискват за 

длъжността; 

- Копие от документи 

удостоверяващи 

продължителността на 

професионалния опит – 

трудова книжка, 

служебна книжка, 

осигурителна книжка;  

- Други документи, 

свързани с изискванията 

за заемане на длъжността, 

доказващи 

Кандидата за длъжността е подал 

документите си чрез електронен портал за 

търсене на работа -  jobs.bg, като е 

представила Европейски формат на 

автобиография (CV).  

 

Представените документи не 

удостоверяват съответствие на кандидата с 

обявените минимални и специфични 

изисквания за длъжността. Не са 

представени изискуемите 

документи от кандидатите за длъжността 

съгласно обявата. 

Не са спазени изискванията на чл. 17, ал. 6 

от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавните 

служители. 

 Чл. 20, ал. 

2, т. 1, 

предл. 

първо от 

Наредбата 

за 

провеждан

е на 

конкурсит

е и 

подбора 

при 

мобилност 

на 

държавнит

е 

служители. 

 



допълнителните умения и 

квалификации, носещи 

предимство на кандидата. 

5. Иван Георгиев 

Иванов 

да Представената от кандидата копие от 

трудова книжка № 75/2007г. не 

удостоверява минималното изискване за 

заемане на длъжността, а именно: 

професионален опит  - 2 /две/ години или 

придобит минимален ранг за заемане на 

длъжността – IV младши.  
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

прилагане на класификатора на 

длъжностите в администрацията 

„Минималният професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, 

включва времето, през което служителят е 

извършвал дейност в област или области, 

които са свързани с функциите, 

определени в длъжностната 

характеристика за съответната длъжност“. 

Кандидата доказва трудов стаж на 

следните длъжности:  

- „преносвач“ в Летище Варна с общ 

тр. стаж – 4 месеца и 15 дни 

- „общ работник“ в „Скай фуд 

сървисиз“ ООД с общ тр. стаж – 8 

месеца и 2 дни;  

- „Контрольор“ в „Фрапорт Туин 

Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, с 

общ тр. стаж – 1 година, 4 месеца и 

4 дни;  

Не са спазени изискванията на чл. 17, ал. 5 

от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавните 

служители, тъй като документите са 

изпратени с куриер и не е приложено 

пълномощно. Съгласно изискванията на 

горецитирания член от Наредбата, 

„подаването на заявлението и 

приложенията към него се извършва лично 

от всеки кандидат или чрез 

пълномощник“. 

 Чл. 20, ал. 

2, т. 1, 

предл. 

последно 

от 

Наредбата 

за 

провеждан

е на 

конкурсит

е и 

подбора 

при 

мобилност 

на 

държавнит

е 

служители. 

 

 

 

 

 

Председател:  /П/ 

МИЛЕНА БАЛЯМСКА 

Заместник кмет на Община Хисаря  

 

 


