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СПИСЪК 
на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността 

Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 
и непълнолетни в Община Първомай 

I. Обявявам списък на допуснатите до провеждане на конкурса кандидати: 

1.  Мария Кьосева; 

Кандидатът следва да се яви за провеждане на следващия етап от конкурсната процедура – 
„Решаване на тест“ на 06.03.2019 г. от 10:00  часа в заседателната зала, ет.2, в сградата на 
Общинска администрация гр.Първомай с адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50. 

 Конкурсният етап „Интервю“ ще се проведе на същата дата – 06.03.2019 г. от 14:00ч. в 
заседателната зала, ет.2, в сградата на Общинска администрация гр.Първомай с адрес: гр. 
Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.  

Кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност. При решаването на теста няма да 
се допуска ползването на нормативни актове.  

   II. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста: 
 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 
 Закон за държавния служител; 
  Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

/ЗБППМН/; 
 Закон за закрила на детето.  

II. Обявявам списък на недопуснатите кандидати до провеждане на конкурса  

Име и фамилия Основание за недопускане 

1.Росица Качарова 

От приложените документи към заявлението 
- непълно копие на трудова книжка, не се 
доказва по безспорен начин професионален 
опит от 1 год.,   което е в противоречие с 
обявените минимални изисквания за заемане   
на конкурсната длъжност. Професионален 
опит, необходим за заемането на 
длъжността, включва времето, през което 
лицето е извършвало дейност в област или 
области, които са свързани с функциите, 
определени в длъжностната характеристика 
за съответната длъжност. Предвид горното и 
на основание чл.10в, ал.1, изр.второ от ЗДСл 
и чл.20, ал.2, предл.второ от НПКДСл 
кандидатът не се  допуска до участие в 
настоящия конкурс. 



Недопуснатият до участие в конкурса кандидат може да подаде жалба пред органа по 
назначаване в  3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения 
срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура. Органът по 
назначаването се произнася по жалбата в 3-дневен срок от нейното получаване. 

  ……………/П/………………..
Председател на комисията,
определена със Заповед РД-15-103 от 20.02.2019 г.  
Кмета на Община Първомай  


