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СПИСЪК 

на одобрените кандидати 

за длъжността „ Главен счетоводител ”в  Център за подкрепа за личностно развитие 
– кариерно ориентиране и консултиране-София 

Комисията, определена със Заповед № 33/ 25.07.2022 г. на директора на ЦПЛР – КОК-
София, се събра в пълен състав и извърши преценка на допуснатите до втория етап от 
подбора кандидати за заемане на длъжността „ Главен счетоводител ” в  ЦПЛР – КОК- 
София, след проведено събеседване/интервю.  
Комисията направи преценка на квалификацията и професионалните компетенции на 
кандидатите и съответствието им с изискванията за заемане на обявената позиция.За 
работата си по подбора, комисията състави протокол, който съдържа резултати от 
извършената преценка /Приложение № 1/ 

След обобщаване на резултатите от проведеното събеседване и направена преценка,  
комисията одобри следните кандидати за заемане на  длъжността „ Главен счетоводител ” 
в  ЦПЛР-КОК-София, както следва: 

1. Вх. № КО- 88/29.07.22г  
След обявяване на резултата от втория етап на подбора (12.08.2022 г.)  работодателят ще 
разкрие процедура по възникване на трудово правоотношение с одобрените кандидати.  
В срок до 18.08.2022 г. следва да бъдат представени документи за сключване на трудов 
договор, както следва: 
 Заявление до директора на ЦПЛР-КОК-София, за съответната позиция;  
 Лична карта, която се връща веднага; 
 Документ за завършена степен и специалност на висше образование/оригинал/; 
 Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се 

доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, 
служебна книжка и др. (оригинал); 

 Свидетелство за съдимост в срок на валидност (оригинал); 
 Документ за медицински преглед, включващ консулт с психиатър (оригинал); 
 Автобиография; 
 Други документи, удостоверяващи завършено обучение/сертификат - (оригинал);  
 

Документите се подават лично на адрес гр. София,  ул. Клисура № 16, ет. 3/ЦПЛР - КОК- 
София/ до 13.00 ч.  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

КОМИСИЯТА: /п/ 
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