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Този документ е създаден в рамките на Проект „ Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община 
Видин ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г"., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.” 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

 

От заседание на Комисия за подбор по документи и интервю / определена със 

Заповед № РД-02-11-1093/10.10.2019 г. / за свободнo работнo място по проект 

„Подобряване на качеството  на атмосферния въздух в Община Видин”, договор № 

BG16M1ОР002-5.003-0007-С01 

 

Днес, 10.10.2019 г. се проведе заседание на Комисията за подбор по документи и 

интервю за обявеното свободно работно място – Експерт „Отопление, вентилация и 

климатизация“ по проект „Подобряване на качеството  на атмосферния въздух в 

Община Видин”.  

  

Заседанието протече по следния дневен ред: 

1. Разглеждане на постъпилите заявления. 

2. Определяне на кандидатите, които ще бъдат допуснати до интервю. 

 

До 17.00 часа на 09.10.2019 г. в „Център за информация и услуги на гражданите” в 

община Видин е постъпило едно заявление: 

-  Заявление от Наташка Каменова Николова с рег. № ПО-02-10-209/08.10.2019 г. 

 

I. Разглеждане на постъпилото заявление. 

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 - Писмено заявление за кандидатстване по образец; 

 - Автобиография; 

 - Копие от документ за придобита образователна степен; 

 - Декларация по образец №1; 

 - Декларация по образец №2; 

 - Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит за 

трудов стаж /трудова книжка или друг документ, удостоверяващ прослужено време/; 

 

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

- Висше техническо образование, специалност „Топлотехника“ – придобита минимална 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ 

- Професионален опит не по-малък от 3 (три) години по специалността. 

 

Таблица за преценка на представените документи от кандидатите. 

 

Име, презиме 

и фамилия на 

кандидата 

Представени ли са 

всички документи, 

които се изискват 

според обявата (1) 

Удостоверяват ли 

представените документи 

съответствие на кандидата 

с обявените минимални и 

Основание за 

недопускане 
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специфични изисквания за 

длъжността (2) 

Наташка 

Каменова 

Николова  

ДА ДА НЯМА 

 

(1) На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

съответстват на изискваните в обявата, се записва "да".  На съответния ред срещу името на 

кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в 

таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват. 

(2) На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва "да".  

На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не 

удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се 

посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени. 

 

II. Определяне на кандидатите, които ще бъдат допуснати до интервю. 

 

Въз основа на преценката Комисията взе следните Решения: 

 

1. Допуска до интервю следния кандидат: 

1. Наташка Каменова Николова 

    

2. Не допуска до интервю поради несъответствие с минималните изисквания за заемане 

на длъжността, посочени в обявата, следният кандидат: 

 1. няма 

 

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати да бъде изнесен на 

информационното табло на служебния вход на община Видин и да бъде публикуван на 

сайта на общината на 10.10.2019 г. 

Интервюто с допуснатите кандидати да се проведе на 11.10.2019 г. от 13.00 часа в 

заседателната зала на 6 етаж в сградата на община Видин. 

 

Председател на Комисията:   (П) 

                                            /     Янина Тодорова – Координатор проект / 

        Членове:  

1. Теодора Вълчева  – (П) 

2. Биляна Каменова – (П) 

3. Владимир Петков – (П) 

4. Олга Стойкова – (П)                                


