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ПРОТОКОЛ № 3  ОТ  15.01.2018 Г.  

ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТЪТ В ПРОВЕДЕН КОНКУРС  

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА” В 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР.  ШУМЕН, СЪГЛАСНО ЧЛ. 34 ОТ НПКДСл 

 
Днес, 15.01.2018 г. (Понеделник), в Зала № 2 на Областна администрация гр. Шумен, от 09.30 часа се 

проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-15-145 от 07.12.2017 г. на Областен управител на 

област Шумен за класирането на кандидатът в конкурса за длъжността “Служител по сигурността на 

информацията” в дирекция АПОФУС на Областна администрация  гр. Шумен, обявен със Заповед № РД-15-

140 от 21.11.2017 г. на  областен управител на област Шумен. На заседанието присъстваха: 

1. Петранка Петрова - Председател на комисията и “Директор дирекция АПОФУС”; 

2. Йорданка Кръстева - Член на комисията, “Главен юрисконсулт” в дирекция АПОФУС на Областна 

администрация гр. Шумен; 

3. Цветанка Бобачева - Член на комисията, “Счетоводител” в дирекция АПОФУС на Областна 

администрация гр. Шумен Председателят припомни, следното: 

С решение №  3 по протокол от 13.12.2017 г., Комисията на основание чл. 32, ал. 1, изр. последно от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) е определила, че минималния 

резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал интервюто е 20 (двадесет) точки. 

Комисията, с решение № 1 по протокол от 13.12.2017 г., на основание чл. 25, ал. 3 от НПКДСл е 

определила, че при оформяне на окончателния резултат на кандидатите, оценките им от теста ще се умножат с 

коефициент “5”, а тези от интервюто ще се умножат с коефициент “4”.    

Предвид горното и след като, се запознаха с формулярите - Приложение № 4  за експертните 

длъжности от НПКДСл, попълнени от всеки член на Комисията, същите попълниха Приложение № 6 от 

НПКДСл - за окончателните резултати на кандидатите в конкурса, съгласно чл. 33, ал. 2 от цитираната 

Наредба.  

 

С оглед Приложение № 6 от НПКДСл  и на основание чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл и чл. 34, ал. 1 от НПКДСл 

Комисията класира кандидатите, показали най-добри резултати, както следва: 

 На първо място: Неделчо Русанов Неделчев - с общо  290  точки; 

 На второ място: няма класиран кандидат; 

 На трето място:  няма класиран кандидат 
 

Всички материали и настоящият протокол да се предадат на органа по назначаване в 

законоустановените срокове.   

 Комисията приключи работа в 10:35 часа. 

 

 Приложения:  

1. Формуляри, попълнени съгласно приложение № 4 и приложение №  6 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите за държавни служители; 

2. Всички документи на класираните кандидати. 

 

Комисия: 

 

1. ............................ (п)            2.............................(п)          3.............................. (п)               

 Петранка Петрова      Йорданка Кръстева       Цветанка Бобачева     

  

 


