ОБЩИНА БОТЕВГРАД
2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg

ПРОТОКОЛ
№ 1 / 05.01.2022 г.
за допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса
за длъжността: Директор на Детска ясла „Здравец“, гр. Ботевград
Днес, 05.01.2022г. Комисията за провеждане на конкурс за длъжността Директор на Детска
ясла „Здравец“, гр. Ботевград, назначена със Заповед № ОА-699 от 21.12.2021г. на Кмета на
Община Ботевград в състав:

Председател: Стефка Граматикова – Секретар на община Ботевград.
Членове:
1. Борис Борисов – Заместник-кмет на община Ботевград „Финансови дейности“.
2. Камен Еленков – Началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности“.
3. Николай Николов – Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“.
4. Светла Тодорова – Главен експерт „Човешки ресурси”,
проведе заседение, на което разгледа документите, подадени от кандидатите за участие в
конкурса за длъжността: Директор на Детска ясла „Здравец“, гр. Ботевград, обявен от Община
Ботевград на 22.11.2021г.
І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за позицията, съгласно обявата:
1.1. Заявление до Кмета на Община Ботевград за допускане до конкурс /по образец/.
1.2. Професионална автобиография.
1.3. Копия на документи за придобито образование, специалност и квалификация, които се
изискват за длъжността.
1.4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
/трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/.
1.5. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на
лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която
кандидатства /по образец/.
1.6. Медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на очет в психиатричен диспансер
по местоживеене.
1.7. Медицинско свидетелство във връзка с кандидатстването за длъжността.
1.8. Свидетелство за съдимост.
1.9. Удостоверение за членство в съсловна организация: за кандидатите със специалност
„Медицина” – документ от БЛС, за кандидатите със специалност „Медицинска сестра” или
„Акушерка” – документ от БАПЗГ.
1.10. Други документи, удостоверяващи квалификацията на кандидата, ако притежава такива.
2. Изисквания към качествата на кандидатите за позицията, съгласно обявата:
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2.1. Да са български граждани.
2.2. Образование – висше образование по специалност „медицина” или лице с висше
образование по специалност „Медицинска сестра” или „Акушерка” на образователно квалификационна степен „бакалавър”.
2.3. Професионален опит – минимум една година трудов стаж.
2.4. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление.
2.5. Да не са лишавани по съдебен път от правото да заемат съответната длъжност.
2.6. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на
децата.
2.7. Да имат компютърна грамотност - работа с продуктите на MS Office /Word, Excel/,
Internet.
Име, презиме и фамилия на Представени ли са
Удостоверяват ли
Основание за
кандидата
всички
представените
недопускане
документи, които
документи
се изискват
съответствие с
според обявата
изискванията
Кандидатът не е
1. Марийка Иванова,
Не
Да
представил
Заявление с вх. № 9400Удостоверение за
3499/07.12.2021г.
членство в съсловна
организация по т.4.9
от Обявата за
конкурса.
2. Десислава Минова,
Да
Да
Заявление с вх. № 94003586/20.12.2021г.
3. Ивелина Накова,
Да
Да
Заявление с вх. № 94003605/21.12.2021г.
II. Въз основа на преценката на представените документи конкурсната Комисия, на
основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 26 от 18 ноември 2008
г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към
тях, § 2б от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето и § 32 ал.2 и 3 от ПЗР
на ЗИДЗВО (ДВ, бр. 41 от 2017г.), прие представените от кандидатите дипломи за завършено
полувисше медицинско образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за
допустими и отговарящи на поставените условия и
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Р Е Ш И:
а/ Допуска до следващия етап на конкурса (решаване на тест) следните кандидати:
1. Десислава Минова – Заявление с вх. № 9400-3586/20.12.2021г.
2. Ивелина Накова – Заявление с вх. № 9400-3605/21.12.2021г.
Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 21.01.2022г. /петък/ от 11:00 часа в
сградата на Община Ботевград, пл. Освобождение № 13, зала „Христо Ботев“, партерен етаж.
Тестът ще съдържа въпроси за изясняване компетенциите на кандидатите по следните нормативни
актове:
Закон за здравето.
Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
3. Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.
4. Закон за закрила на детето.
5. Кодекс на труда.
6. Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински
специалисти.
7. Етичен кодекс на работещите с деца.
8. Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детски ясли и детски кухни и
здравните изисквания към тях.
9. Наредба № 23 от 2005г. за физиологичните норми за хранене на населението.
10. Наредба №5 от 2006г. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразити.
11. Наредба № 2 от 07.03.2013г. за здравословното хранене на децата от 0 до 3г. в детските заведения и
детските кухни.
12. Наредба № 1 за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните
медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.
1.
2.

13. Наредба №15 от 12 май 2005г. за имунизациите в РБ.
14. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските
детски градини на територията на Община Ботевград
б/ Не се допуска до участие в конкурса следният кандидат:
№
1

Име, презиме и фамилия
Марийка Иванова,
Заявление с вх. № 94003499/07.12.2021г.

Основание за недопускане
Кандидатът не е представил
Удостоверение за членство в
съсловна организация по т.4.9
от Обявата за конкурса.
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Интервюто с успешно издържалите теста ще се проведе на на 21.01.2022г. /петък/ от 15:30 часа в
сградата на Община Ботевград, пл. Освобождение № 13, зала „Христо Ботев“, партерен етаж
Конкурсът ще се проведе при спазване на временните противоепидемични мерки на
територията на Република България, съгласно Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването – раздел I, т.2 във
връзка с т.32:
а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието, са ваксинирани
или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни
документи за ваксинация, преболедуване или изследване и
б) ръководителят на обекта / организаторът на мероприятието е взел решение и е създал
необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието, само на лица,
които:
аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за
ваксинация или за преболедуване или
бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/
мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз
антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден
документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

Комисия:
Председател: ......................................................
/п /
Членове:
1. ………………………………
/п/
2. ………………………………
/п/
3. ………………………………
п/
4. ………………………………
/п/

