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СПИСЪК 
 

на допуснатите кандидати за длъжността:  
Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните”  
в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности”  

в общинска администрация на Община Лясковец 
  
 
 Въз основа на извършената преценка конкурсната комисия  
 

РЕШИ: 
  
 1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността: Секретар на 
„Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните” следния кандидат: 
 - Цветомила Тодорова Берова. 
 
 2. Посочения допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 19.03.2020 г. 
(четвъртък) от 09:00 ч. в сградата на Община Лясковец, в Залата на общинския 
съветник, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. I. 
 
 
  
06.03.2020 г.  Председател на конкурсната комисия: …….…(П)……..… 
гр. Лясковец инж. Росица Господинова – 

Заместник – кмет на Община 
Лясковец 

 



  

ООББЩЩИИННАА   ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ   
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net 
 

 
 
 

СПИСЪК 
 

на недопуснатите кандидати за длъжността:  
Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните”  
в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности”  

в общинска администрация на Община Лясковец 
  
 
 Въз основа на извършената преценка конкурсната комисия  
 

РЕШИ: 
  

Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността: Секретар на 
„Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните” кандидата Елка Иванова Цонева. 

Основанието за недопускане е чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане 
на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), 
т.к. лицето е подало заявление, което не е съгласно съответния образец 
(Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.). 

Не са представени всички необходими документи, посочени в обявлението, а 
именно: липсва автобиография на кандидата. 
 
  
 
  
06.03.2020 г.  Председател на конкурсната комисия: …….…(П)……..… 
гр. Лясковец инж. Росица Господинова – 

Заместник – кмет на Община 
Лясковец 
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