ПРОТОКОЛ № 4

Днес на 30.07.2020г. от 10.00 часа,  в заседателната зала на Община Опака се проведе открито 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 проведе  защита на писмената концепция, като  изслуша, оцени и класира кандидата за длъжността: „Секретар на община“ за администрацията на Община Опака. 
         Конкурсът включва  два етапа – Защита на писмена концепция и Интервю.
 
       Защитата на писмена концепция  се изразява в задаване на въпроси от членовете на комисията, свързани с темата на представената  концепция. Комисията зададе следните въпросите:
          1. Какви нормативни актове в изпълнение на правомощията си издава Кмета на Общината? Какъв е редът за обжалване на тези актове?
        2.Кои нормативни актове регламентират статута на служителите в администрацията и  въпросите свързани с управление на човешките ресурси  в общинска администрация? 
         3. Какви са функционалните задължения на длъжността Секретар на община? 
         4.Кои нормативни актове трябва да познавате при изпълнение на длъжността?
        5. Какъв ще бъде Вашият подход при разпределяне на задачите между отделни служители? 
       6. Как бихте подходили при възникнали конфликтни ситуации между граждани и служители на администрацията?Какъв ще бъде подхода Ви?
Кандидатът отговори за всички въпроси правилно, изчерпателно и аргументирано, поради, което резултатите от защитата на концепция са следните:
	Неше Джеватова  Ашим – средноаритметична  оценка- 4.93  /четири и деветдесет и три/.


Име на кандидата
Румен Петков председател
Мария Иванова член
Татяна Йорданова
член

Средноаритметична оценка
Неше Джеватова  Ашим 

5
4.80
5
4.93
Общият резултат от оценката на концепцията и от защитата на концепцията е средноаритметична получена обща оценка  от двете оценки съгласно Протокол № 3 и  Протокол №4.

Име на кандидата
Обща оценка от 
защита на концепцията.
Неше Джеватова  Ашим
 9.69
Кандидата се допуска до провеждане на интервю за длъжността: „Секретар на община“ .  
Забележка: До интервюто се допуска кандидат  получил оценка не по-ниска от 8/осем/.
    Допуснатият  кандидат  следва да се яви за Интервю на 03.08.2020г. от 10.00 часа в заседателната зала, в сградата на общинска администрация на община Опака.
Интервюто ще се проведе само с одобреният  кандидат.
Председател:1./П/
                       / Р. Петков/

Членове: 2. /П/
                                   / М. Иванова/ 
                3. /П/
                       / Т. Йорданова/ 


