
                    
 

ПРОТОКОЛ 
за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса 

съгласно приложение № 4 от НПКПМДС 
 

за длъжността „Началник отдел: ТСУ, строителство, общинска собственост, 
стопански дейности” в Община Раковски 

                                             
I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

 
      1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността, съгласно Заповед № ДЗ-
53/25.02.2021 г. на кмета на Община Раковски: 

 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 
от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 
държавни служители/; 

 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 
подбора при мобилност на държавни служители;  

 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита 
образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, 
компютърни умения; 

 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи 
професионалния опит; 

 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е 
работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за 
присъден ранг/; 

 Свидетелство за съдимост; 
 Автобиография; 

 
     2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно 
заповедта/обявата: 

 Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен: 
„бакалавър“; 

 Минимален ранг за заемане на длъжността - III младши; 
 Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 4 

години на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като 
равностоен; 

 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДсЛ. 
2.1. Допълнителни  изисквания за заемане на длъжността:  

 Компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни 
програми; 

 Да познава и прилага нормативната уредба свързана с общинската 
собственост: Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон 
за задълженията и договорите, Закон за опазване на селскостопанското 
имуществото, Търговски закон, Закон за концесиите. 

 Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ 
по 
ред 

Име, презиме и фамилия 
на кандидата 

Представeни 
ли са всички 
документи, 

които се 
изискват 

според 
заповедта/ 

обявата 

Удостоверяват ли 
представените 

документи 
съответствие на 

кандидата с 
обявените 

минимални и 
специфични 

изисквания за 
длъжността 

Основание за 
недопускане 

1. Рафаело Славов Бенин Да Да Няма 

 
 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия 
 

 
РЕШИ: 

 
а)  Допуска до конкурс следните кандидати: 
 

1. Рафаело Славов Бенин 

 
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 23.03.2021 г. 

от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация гр.Раковски,  етаж ІІ, стая № 3. 
 

 
 
б)  Не се допускат до конкурс следните кандидати: 
  
няма 
 

Председател на конкурсната комисия:     

                       Венцислав Чавдаров: /П/ 

 

          Членове на конкурсната комисия: 

                                                                    Надежда Гешева: /П/ 

                                                                      

                                                                    Стойо Фитнев: /П/ 

                                                                   

                                                                    Инж. Светлана Шопова: /П/  

 

                                                                    Мирослав Милев: /П/ 
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