Приложение №3 към чл.20, ал.3 от НПКДС

ПРОТОКОЛ
за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен горски
инспектор” в Дирекция Природен парк „Витоша“, обявен със Заповед №62/06.07.2015 г. на
Директора на Дирекция Природен парк „Витоша“
Днес 05.08.2015 г. в гр. София Комисия, назначена със Заповед №69/31.07.2015 г. на
Директора на Дирекция на Природен парк „Витоша“ в състав:
Председател: инж. Наталия Илиева – Заместник директор в Дирекция Природен парк
„Витоша“
Членове: инж. Юлиан Антонов – гл. експерт „ОГЗГТ“ в Дирекция Природен парк „Витоша“
Антоанета Панайотова – юрисконсулт в Дирекция Природен парк „Витоша“
се събра за да проведе конкурс за длъжността „Главен горски инспектор” в Дирекция
Природен парк „Витоша“, открит със Заповед №62/06.07.2015 г. на Директора на Дирекция на
Природен парк „Витоша“.
Комисията пристъпи към проверка на представените от кандидатите документи.
І. Таблица на преценка на представените документи от кандидатите:
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
- Заявление за участие по образец - Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за
провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от лицето за неговото гражданство, както и за
обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да
заема определена длъжност;
- Автобиография европейски формат – CV / подписана на всяка страница/;
- Копия от документи за образователно-квалификационна степен, документ в превод на
български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ, че дипломата се признава в България, ако
е издаден от учебно заведения извън РБ;
- Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит - трудова
книжка, служебна книжка, документ в превод на български език, удостоверяващ извършване на
дейност в чужбина (в случай, че кандидатът има подобен професионален опит);
- Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е
осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето
няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:
а) не страда от психически разстройства;
б) през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава
пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества;
- Документ от районното управление на МВР по местоживеене, че през последните 3 години
лицето не е настанявано два или повече пъти в заведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 от Закона за
МВР;
- Документ от районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:
а) срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
б) лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани
административни наказания;
- Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство;
- Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
- Медицинско свидетелство.

2. Изисквания към кандидатите за длъжностите, съгласно обявата:
- Образователна степен: да има придобито висше лесовъдско образование по смисъла на
Закона за горите, минимална образователна степен - бакалавър, специалност от професионално
направление „Горско стопанство” и трудов стаж в областта на горското стопанство не по-малко от 2
(две) години;
- Да отговаря на условията съгласно чл.30, ал.1, т.1, т.3-14 от Наредба №1 от 30.01.2012 г. за
контрола и опазването на горските територии /ДВ. бр.11 от 07.02.2012г./
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II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
а/ допуска до конкурс кандидатите:
1. инж. Дарин Христов Ковачев
Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.08.2015 г. от 11.00 часа
в сградата на Дирекция Природен парк „Витоша“, находяща се в гр. София, ул. „Антим І” № 17.
Успешно издържалите теста кандидати, ще бъде уведомени за провеждането на интервюто –
дата и час, след обявяването на резултатите от теста в сградата на Дирекция Природен парк
„Витоша“, находяща се в гр. София, ул. „Антим І” № 17.
Подписи на членовете на комисията, назначена със Заповед №69/31.07.2015 г. на Директора
на Дирекция Природен парк „Витоша“.
инж. Наталия Илиева
Председател
инж. Юлиан Антонов
Член
Антоанета Панайотова
Член

Дата: 05.08.2015 г.

