
Приложение №3 към чл. 20 ал.3 от НПКДС 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 
 

 

За длъжността:                                                        Главен експерт 

                                                                      (наименование на длъжността) 

Административно звено : Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ 

                                                                        (наименование на звеното) 

 
 

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

 

 

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата 

Писмено заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавни служители. Към заявлението се прилагат: 

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено 

под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е 

лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;  
- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и 

правоспособност, които се изискват за длъжността; 

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 

       -     Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността; 

       -     Оригинал и копие на документ за самоличност; 

    2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността, съгласно обявата, които са посочени в обявата по реда 

на чл.13 ал.1 и на които трябва да отговаря кандидатът за да бъде допуснат до конкурса. 

-   Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността –„Бакалавър“ 

 Или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина 

- Минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши 

или 
- Минимален професионален опит за длъжността – 2 /две/ години 

- Предпочитана област, по която е придобито образованието (една от изброените): 

Администрация и управление, Национална сигурност 

 

 

 
№ 
по 
ред 

Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли са 
всички документи, 
които се изискват 
според обявата(1) 

Удостоверяват ли 
представените документи 
съответствие на кандидата 
с обявените минималнии 

специфични изисквания за 
длъжността (2) 

Основание за 
недопускане 

1. Емил Спасов Иванов да не Няма изискуемата 

специалност 

2. Галина Илиянова Георгиева да да няма 

3. Евгения Филипова Маркова да не Няма изискуемия 

професионален опит  

4. Румен Михайлов Ценов да не Няма изискуемата 

специалност 

5. Мария Момчилова Писарска да не Няма изискуемия 
професионален опит 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

 

 

А) Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

1. Галина Илиянова Георгиева 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на  30.08.2017 г.. от 11.00 ч.  в сградата на Областна администрация – 

Враца , етаж ІV 

 

Б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

 

1. Емил Спасов Иванов Няма изискуемата 

специалност 

2. Евгения Филипова Маркова Няма изискуемия 

професионален опит 

3. Румен Михайлов Ценов Няма изискуемата 

специалност 

4. Мария Момчилова Писарска Няма изискуемия 

професионален опит 

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

 

1. Елена Стойлова     /п/ 

2. Диана Янкова         /п/      

3. Татяна Вутова         /п/         

Дата  21.08.2017 г. 


