ПРОТОКОЛ 

по чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, отразяващ резултатите и крайното класиране за конкурса

Днес на 03.08.2020г. от 13.30 часа,  в заседателната зала на Община Опака се проведе последното закрито заседание на Конкурсна  комисия, назначена със Заповед № РД-09-189/14.07.2020г.  на Кмета на община Опака, в състав: 

Председател: Румен Петков- Зам. –кмет на Община Опака;

 Членове: 1. адв.Мария Иванова – правоспособен юрист и адвокат от АК-Разград, външен консултант
2.   Татяна Йорданова- ст.специалист „Човешки ресурси” при Община Опака,

        която се събра да изготви окончателните резултати с крайното класиране и настоящия Протокол  по чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл от проведения конкурс за длъжността определена като висш държавен служител съгласно чл. 5, ал.2 от Закона за държавния служител / ЗДСл/, „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА“, при Общинска администрация – гр. Опака, Община Опака по определения начин – защита на писмена концепция за стратегическо управление и интервю.  

         Конкурсът се проведе на  два етапа.

	Защита на писмена концепция.


      Допуснатите до участие кандидати са:
      1.Неше Джеватова  Ашим 

     На 30.07.2020г. от 10:00 часа , на  Защита  на писмената концепция  се яви единствения подал заявление и  допуснат до участие  в конкурса кандидат -Неше Джеватова  Ашим . 
Защитата на концепцията се изразява в задаване на въпроси от членовете на комисията, свързани с темата на представената  концепция и оформи резултатите от оценяването в Протокол № 3 и Протокол № 4 от 30.07.2020г.  на конкурсната комисия. 
     След оценяване от комисията на защитата на  представената писмена концепция, кандидатът получи следната оценка.  

Име на кандидата
Оценка от 
защита на концепцията.
Неше Джеватова  Ашим
 9.69
До интервюто се допуска кандидат  получил оценка не по-ниска от 8/осем/.
    Допуснатият  кандидат  се яви за Интервю на 03.08.2020г. от 10.00 часа в заседателната зала, в сградата на общинска администрация на община Опака.


II.Интервю
Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност, както и с попълнените Приложения №1 към чл. 5 ал.1 от НПКПМДСл и формулира следните въпроси:
        1.Какви са основните нормативни актове, с които се работи в общинска администрация и какви административни актове се издават от Общински съвет и от кмета на Общината в изпълнение на техните правомощия?
        2. Какви са правомощията  и отговорностите на длъжността Секретар на община?  Какви  функции в администрацията изпълнява той?
        3.Кои нормативни актове трябва да познавате добре при изпълнение на длъжността?
        4. Какъв е Вашият подход при изпълнение на възложени задачи от кмета на общината? 
       5. Как бихте подходили при възникване на спешни ситуации или от извънреден характер? 
       6. Какво представлява дисциплинарното наказание по смисъла на Закона за държавния служител за дисциплинарно нарушение извършено от държавен служител?
       7. Как се прекратява административно- наказателно производство?
        Комисията определи и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто - 300т.
Кандидатът отговори за всички въпроси обстойно и аргументирано, след което всеки от членовете на комисията попълни формуляр за преценка на кандидата  от интервюто, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал.4, след което индивидуалните резултати от интервюто се умножиха с коефициент – 5, така както бе прието от комисията в Протокол № 1 от 21.07.2020г. 
В резултат на проведеното интервю и поставените от комисията оценки кандидатът Неше Джеватова  Ашим получи  117 точки или умножени с коефициент 5 точки – общо 585 , т.е повече от 300т.
Накрая на заседанието комисията попълни и Формуляра за окончателните резултати на кандидата Неше Джеватова  Ашим – Приложение № 8 към чл. 43, ал.2 от НПКПМДСл и извърши окончателното класиране в конкурса съгласно Протокол № 5 от 30.07.2020г. за проведеното интервю. 
Комисията формира окончателните резултати, получени при провеждане на конкурса- защита на писмена концепция и интервю, умножени с коефициент „3“ и коефициент „5“, съгласно чл. 34, ал.3 от НПКПМДСл.

Кандидат
Резултат от защита на концепция
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.Неше Джеватова  Ашим
9.69 

3
117 
5
614, 07 точки
Комисията направи следното класиране на успешно издържалите конкурса кандидати за длъжността: „Секретар на община“, при общинска администрация – гр.Опака, община Опака, както следва:
	Първо място- Неше Джеватова  Ашим.
Комисията предлага на Кмета на Община Опака за свободната длъжност „Секретар на община“ при общинска администрация – гр. Опака, Община Опакада бъде назначено лицето  Неше Джеватова  Ашим.

На 03.08.2020 в 13:30 часа комисията изготви настоящия Протокол по чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, отразяващ резултатите от конкурса и крайното класиране длъжността:  „Секретар на община“ за администрацията на Община Опака.
     В 13:30 часа на 03.08.2020г. на кандидата Неше Джеватова  Ашим, на основание чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, бе връчено уведомително писмо с извлечение от протокола, отразяващ резултатите от конкурса и крайното класиране.
С тези действия конкурсната комисия приключи конкурсната процедура.
Протоколът и цялата документация от проведения конкурс да бъдат предоставени на кмета на Община Опака. 
Неразделна част от настоящия протокол за проведения конкурс са: 
	Протокол № 1 от 21.07.2020г; 

Протокол  № 2 от  21.07.2020г. за допуснати и недопуснати кандидати.
	Протокол  № 3 и Протокол № 4 от 30.07.2020г.;. 
Протокол № 5 от 03.08.2020г. от проведеното интервю;
	Протокол по чл. по чл. 44, ал.1 от НПКПМДСл, отразяващ резултатите от конкурса и крайното класиране;
	Формуляр за преценка на кандидата от интервю- приложение № 7 към чл. 42, ал.4 от НПКПМДСл;
	Формуляр за окончателни резултати- Приложение № 8 към чл.43, ал.4 от от НПКПМДСл;
	Декларации по чл. 9 и чл. 11 от НПКПМДСл на членовете на комисията;
	Цялата документация по повод проведения конкурс за длъжността“ „Секретар на община“, която се съхранява от ст.специалист „Човешки ресурси” при Община Опака.

Председател:1./П/
                       / Р. Петков/
Членове: 2. /П/
                                   / М. Иванова/ 
                3. /П/
                       / Т. Йорданова/ 

