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ПРОТОКОЛ 

ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ 

ЗА ПОЗИЦИЯТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” В ЯСЛЕНА ГРУПА  

В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”-2, ГР.СЕВЛИЕВО 

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите: 

 

1. Изисквани документи от кандидатите за позицията, съгласно обявата: 

- Заявление за допускане до събеседване – по образец;  

- Професионална автобиография (CV) – по образец;  

- Копие от диплома за завършено образование;  

- Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати 

обучения и др./- при наличието на такива; 

- Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера, при наличие; 

- Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено 

престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред да от правото да 

заема длъжността, за която кандидатства - по образец; 

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за позицията, съгласно обявата: 

- образование - висше; 

- образователно-квалификационна степен - „Бакалавър“; 

- специалност от професионално направление – „Медицинска сестра“, „Акушерка“; 

- кандидатите да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено 

престъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията и да не страдат от заболявания 

и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата; 

- да са български граждани; 

-да притежават компютърна грамотност - работа с Microsoft Office (Word, Excel) и Internet; 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

Представени ли са 

всички документи, които се 

изискват според обявата 

Удостоверяват ли 

представените документи 

съответствие с изискванията 

Основание за 

недопускане 

1. Венета Иванова Русева ДА ДА - 

II. Въз основа на разгледаните документи комисията, назначена със заповед на кмета 

№0408/28.04.2021 г. реши: 

Допуска до събеседване: 

1. Венета Иванова Русева; 

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване на 11.05.2021 г. (вторник) от 14.30 ч. в 

кабинет 316 в сградата на общинска администрация Севлиево. 

 

Комисия: 

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

/п/ 

Членове:   

1. ……………………………… 

/п/ 

2. ……………………………… 

/п/ 

3. ……………………………… 

/п/ 

4. ……………………………… 

/п/ 

Дата: 29.04.2021г. 
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