
 
 

 

СПИСЪК  
на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса 

 
  

за длъжността „Старши счетоводител“ в отдел „Счетоводство“, дирекция „Бюджет, финанси и 

административна дейност“, обявен със заповед № РД-01-05-4291/05.07.2018 г. 
 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 

от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 

 декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български 

гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от 

общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да 

заема определена длъжност; 

 копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; 

 копия от документи, удостоверяващи професионалния опит. 
 

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

Минимални изисквания: 

 образователно-квалификационна степен "бакалавър"; 

 професионален опит – 1 години или V младши ранг. 

Допълнителни изисквания: 

 опит и познания в областта на счетоводството, работа в общинска или държавна 

администрация. 

 

 

№   

по 

ред 

 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

 

 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата 

Удостоверява ли 

представените 

документи съответствие 

на кандидата с обявените 

минимални и 

специфични изисквания 

за длъжността 

 

 

 

Основание за 

недопускане 

  1. Анелия Григорова Христова ДА ДА НЯМА 

2. Полина Йорданова Симеонова ДА ДА НЯМА 

 

 компютърна грамотност. 
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Име, презиме и фамилия на кандидата 

 

 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата 

Удостоверява ли 

представените 

документи съответствие 

на кандидата с обявените 

минимални и 

специфични изисквания 

за длъжността 

 

 

 

Основание за 

недопускане 

  1. Анелия Григорова Христова ДА ДА НЯМА 

2. Полина Йорданова Симеонова ДА ДА НЯМА 
 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 



 

а/ Допуска до конкурс следния кандидат: 

1.Анелия Григорова Христова 

2.Полина Йорданова Симеонова 

 

б/ Не допуска до конкурс: 

Няма 

 

Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 03.08.2018 г. от 09.30 часа 

на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. “Черно море“ №4 в сградата на общината, ет. 4 в заседателната 

зала. 

Комисията ще разработи три варианта на тест. Тестът съдържа 20 въпроса, свързани с 

материята на: Закон за държавния служител; Устройствен правилник на Общинска 

администрация Полски Тръмбеш, Закон за администрацията, Закон за държавния бюджет, Закон 

за общинската собственост, Закон за обществените поръчки и Правилник за прилагането му, 

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, Закон за счетоводството, Закон за публичните 

финанси 

Общо въпросите носят 20 точки. Минималният брой точки, които следва да получи 

кандидатът, за да се приеме, че е издържал успешно теста, е 15 точки. Продължителността за 

решаване на теста е 1 (един) астрономически час.   

 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 

„3”; за интервю – коефициент „5”. 

 До участие в интервюто ще се допуска кандидат, изкарал минимум 15 точки на теста.  

 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 – 15, който е средноаритметичен от постигнатите общи резултати от 

формулярите на конкурсната комисия. 

 Интервюто ще се проведе на 03.08.2018 г. от 14:00 ч. на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. 

“Черно море“ №4 в сградата на общината, ет. 4 в заседателната зала. 
 

Информация за получените оценки от конкурса, ще бъде изнесена на сайта на общината: 

http://www.trambesh.eu 
 

       

 

 Председател на конкурсната комисия: 

             /п/ 


