ПРОТОКОЛ № 4
Днес, 22.06.2020 год. от 11.00 часа комисия за провеждане на конкурса за длъжността:
главен експерт „Опазване на околната среда“ в Общинска администрация – Дългопол
назначена със заповед № 337/18.05.2020 год. на Кмета на Община Дългопол заседава в
пълен състав в заседателна зала към Общинска администрация – Дългопол, както следва:
Председател: Кинка Вълчева Балинова – Секретар на община;
Членове:
1. Ганка Недева Йорданова – зам.-кмет ИП;
2. Атанас Димов Запрянов – началник отдел ИППОП;
3. Димитричка Атанасова Железова – началник отдел ТОУЧР;
4. Николай Красимиров Костов – юрисконсулт.
След решаването на тест и обявяване на резултатите от него отразени в Протокол № 3 на
упоменатата по – горе комисия, се проведе интервю с кандидата, издържал теста за
заемане на длъжността главен експерт „Опазване на околната среда“ на Общинска
администрация –Дългопол. Резултатите от интервюто са отразени в попълнените от
комисията формуляри за преценка на кандидатите за експертни длъжности –
Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Комисията определи окончателните
резултати на кандидата, отразени във Формуляр за окончателните резултати на
кандидатите – Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДС и в следната таблица:
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Във връзка с окончателните резултати, комисията единодушно прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:
І. На основание чл. 44, ал. 1 от НПКДС комисията класира за успешно издържал конкурса
следният кандидат:
1-во място – Елина Колева Атанасова.
ІІ. На основание чл. 44, ал. 3 от НПКДС в срок до 28.06.2020 год. председателят на
комисията да представи на Кмета на Община Дългопол протокол за проведения конкурс
и всички документи на класирания кандидат.
ІІІ. На основание чл. 44, ал. 4 от НПКДС в срок до 28.06.2020 год. председателят на
комисията да предостави на класираният на първо място кандидат извлечение от
протокола лично отразяващ резултатите.
Подписи на членовете на конкурсната комисия:

Кинка Вълчева Балинова - ………………..
Ганка Недева Йорданова – …………………
Атанас Димов Запрянов – ……………………
Димитричка Атанасова Железова – ……………..
Николай Красимиров Костов – ………………..

