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

заемане по заместване на длъжността Началник на отдел „Административно 
обслужване” в Дирекция „Административно правно обслужване” на 

Общинска администрация - Първомай. 

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

1. Анелия Георгиева Левкова; 

   Кандидатът следва да се яви за провеждане на следващия етап от конкурсната 
процедура – „Решаване на тест“ на 22.07.2019 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 – 22.07.2019 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. 
  Необходимо е кандидатът да носи 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 администрацията;  

Закон за държавния служител;  

Кодекс на труда; 

Закон за националния архивен фонд; 

Закон за гражданската регистрация;  

Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и 

използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските 

институции; 

 Наредба за административното обслужване; 

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в 

държавната администрация;

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 

II. Обявявам списък на недопуснатите кандидати до провеждане на 
конкурса  

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. Красимира Димитрова Иванова 

От представените документи 
удостоверяващи професионалния опит 
/трудовата книжка/,  не се доказва по 
безспорен начин изискуемия 
професионален опит от 4 год., което 
представлява неизпълнение на 
обявените минимални изисквания за 
заемане   на конкурсната 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. 

Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат да подадат жалба пред органа 
по назначаване в  3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивират 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-15-391 от 03.07.2019 г.  
Кмета на Община Първомай  


