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ПРОТОКОЛ  

За резултатите от проведен конкурс за заемане на една щатна бройка за длъжността 
„главен архитект” на община Айтос 

 

Днес 01.09.2017г. се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-08-

545/21.08.2017г. на кмета на община Айтос за провеждане на обявената конкурсна процедура. 

Комисията бе в състав: 

Председател: Мариана Димова- заместник-кмет на община Айтос 

       Членове: арх.Костадин Христов- представител на РККАБ 

                        Иван Биделев- директор на Дирекция „ТСУРР” 

                        Ганка Генчева-главен юрисконсулт на община Айтос 

                                   Дженка Неделчева- ст.експерт в Дирекция „АПИО” 

До провеждане на вторият етап от конкурса- решаване на тест и интервю е допуснат 

един кандидат. 

В  определеният от комисията с Протокол от 22.08.2017г. ден и час за провеждане на 

вторият етап от конкурса – 01.09.2017г. се яви допуснатият кандидат. 

Провеждането на конкурса се извърши при спазване на реда, установен в чл.24 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Комисията подготви три 

варианта на тест. Определи коефициент 4,  с който ще се умножи полученият резултат от 

решаването на теста. Комисията определи, че за преминал теста ще се счита получен резултат- 

20 верни отговора.Всеки верен отговор носи по 0,5т. или за издържал теста ще се счита 

резултат от 10 т. 

Комисията определи коефициент 3, с който ще се умножи резултата от интервюто. 

След решаване на теста и провеждането на интервюто с единственият кандидат за 

заемане на длъжността „главен архитект” на община Айтос, с оглед на получените резултати, 

отразени във формуляра за окончателните резултати на кандидата, на основание чл.34, ал.1 от 

Наредбата за провеждане на конкурси  за държавни служители, Комисията  

 

РЕШИ: 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО кандидата-  Андрей Петров Жеков. 

 

На основание чл.34, ал.2 от НПКДСл,  Комисията предава на органа по назначаването 

настоящият протокол и всички документи и приложения по провеждането на конкурса. 

Препис от протокола да се връчи на кандидата на основание чл.34, ал.3 от НПКДСл. 

Комисията приключи своята работа на 01.09.2017г. в 12 часа. 
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