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ПРОТОКОЛ 

 

за допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за позицията  младши експерт „Социални 

дейности“, в отдел „Здравеопазване и социални дейности” 

 

Днес, 28.01.2021 година, от 09.30 часа в кабинет 316 се проведе заседание на определената със заповед на 

кмета на Община Севлиево № 0078/27.01.2021 година комисия в състав: 

Председател: инж. Красимира Йорданова – заместник-кмет „Хуманитарни и социални дейности“ в Община 

Севлиево. 

Членове:  

1. Силвия Ангелова – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Севлиево; 

2. Мария Илиева – младши експерт „Човешки ресурси“ в Община Севлиево. 

Подробно бяха разгледани всички постъпили заявления по реда на тяхното подаване. 
 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

Изисквания към качествата на кандидатите за позицията, съгласно обявата: 

1. Образование – висше;  

2. Образователна квалификационна степен – бакалавър;  

3. Област на висшето образование – хуманитарни науки, социални и стопански науки; 

4. Притежаване на добра компютърна грамотност; 

5. Организационна и комуникационна компетентност; 

6. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в общинска администрация, в 

социалната сфера и нормативната база по свързаност. 
 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

Удостоверяват ли представените 

документи съответствие с изискванията 

Основание за 

недопускане 

Росица Лъчезарова Ванкова да - 

Цветина Иванова Цветкова да - 

Митко Тихомиров Митев да - 

Йорданка Цанкова Казанджиева не не отговаря на т.1  

Грета Гошева Григорова да - 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

Допуска до интервю: 

1. Росица Лъчезарова Ванкова; 

2. Цветина Иванова Цветкова; 

3. Митко Тихомиров Митев; 

4. Грета Гошева Григорова. 

Допуснатите кандидати следва да се явят на интервю на 29.01.2021 г. (петък) от 10.00 ч. в зала 109 в 

сградата на общинска администрация Севлиево. Събеседването ще се проведе при спазване на 

противоепидемичните мерки. 

Комисия: 

Председател: ......................................................  

Членове:1. ………………………       2. ………………………………   Дата: 28.01.2021 г. 


