
                      
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Шумен 

  
ПРОТОКОЛ № 1 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 
 

за длъжността: „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ 
в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”  

 
Днес 12.07.2016 г., 13,00 часа  се проведе заседание на комисията, назначена със заповед                   

№ РД-15-84 от 08.07.2016 г., за допускане на кандидатите до конкурс за длъжността Главен експерт. 
Членовете на комисията саморъчно подписаха декларации за липса на личен интерес от 

провеждането на конкурса, липса на отношения с някого от кандидатите, съгласно чл. 11 от НПКДСл 
и за неразгласяване на информация, станала известна по време на провеждането на конкурса по чл. 9 
от НПКДСл, които бяха приложени към документацията и са неразделна част от нея, образувана по 
настоящия конкурс. Комисията, в пълен състав, отвори подадените в срок 4 броя заявления.  
 
І.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата са: 
1.1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане 

на конкурсите за държавни служители; 
  1.2. Декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба; 
  1.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; 
  1.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 
  1.5. Копие от документ за степен на езикова и компютърна подготовка - в случай, че 

кандидатът има такива.  
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата 

2.1.1 Образование: Висше, образователно-квалификационна степен: Бакалавър; 
Професионално направление/специалност: технически специалности, свързани със строителство; 
други технически специалност; икономика на строителството  

или 
 2.1.2 Образование Висше, образователно-квалификационна степен: Магистър; 

професионално направление/специалност: право 
2.2. Минимален професионален опит – 2 години; 
2.3. Минимален ранг – ІV младши ранг; 
 

 
№ 

Име, презиме и фамилия 
на кандидата 

Представени ли са 
всички документи, 
които се изискват 
според обявата 

Удостоверяват ли представените 
документи съответствие на кандидата 
с обявените минимални изисквания за 

длъжността 

Основание  
за недопускане 

1 
Десислава Железова 
Кръстева 

Да Да Няма 

2 
Николай Недялков 
Недялков 

Да Да Няма 

3 
Владимира  Вълчева 
Вълчева 

Да Не 
Не отговаря на изискването 

по  т. 2.2 (минимален 
професионален опит) 

4 
Петя Димитрова  
Димитрова 

Да Да Няма 

 
ІІ. Въз основа на преценката  по т. І, конкурсната комисия 

 
РЕШИ: 

 
А) ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ: 
 

1. Десислава Железова Кръстева 

2. Николай Недялков Недялков 

3. Петя Димитрова  Димитрова 



9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 

 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на ТЕСТ на 25.07.2016 г.  

(Понеделник) от 10.00 ч. (десет часа) в Зала № 2 на първия етаж  в сградата на Областна 
администрация  гр. Шумен, бул. “Славянски” № 30. 

Кандидатите ще следва да се легитимират пред конкурсната комисия с лична карта. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: При решаването на теста не се разрешава ползването на нормативни документи 
(закони, наредби, правилници и др.) Тестът ще включва въпроси, свързани с устройството и 
функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. В тази връзка, 
кандидатите следва да познават: Закон за регионалното развитие, Закона за държавния служител, 
Устройствен правилник на областните администрации, Закон за водите, Закон за енергийната 
ефективност, Закон за защита при бедствия, Правилник за организацията и дейността на 
междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към министерския съвет. 
 

Б) НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ: 
 

1 Владимира  Вълчева Вълчева 
 
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

Председател:      

инж. Анна Миланова (п)    

Членове: 

1. Йорданка Кръстева   (п)  

2. Цветанка Бобачева    (п)  

 
Дата: 12.07.2016 г.   


