
                      
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 

Шумен 

 
ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 08.01.2018 г. 

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕШАВАНЕТО НА ТЕСТА НА КАНДИДАТА В  

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ „ СЛУЖИТЕЛ  ПО СИГУРНОСТТА  НА ИНФОРМАЦИЯТА” 

 В ДИРЕКЦИЯ АПОФУС НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ШУМЕН 

 
Днес, 08.01.2017 г. (понеделник), в 11.00 часа се събра комисията, назначена със 

Заповед № РД-15-145 от 07.12.2017 г. на Областен управител на област Шумен, а именно: 
Председател: 
Петранка Петрова,“Директор дирекция АПОФУС”; 
Членове: 
1. Йорданка Кръстева, “Главен юрисконсулт” към дирекция АПОФУС в Областна 

администрация Шумен; 
2. Цветанка Бобачева,, “Счетоводител” към дирекция АПОФУС в Областна 

администрация Шумен; 
 

Комисията ще оцени резултатите от решаването на теста на кандидатът в конкурса за 
длъжността „Служител  по сигурността  на информацията”, към дирекция АПОФУС обявен 
със Заповед № РД-15-140 от 21.11.2017 г. на Областен управител на област Шумен. 

На проведения на 08.01.2018  г. от 09.30 часа конкурс – решаване на тест, се яви 
единствения допуснат кандидат. Преди началото на конкурса Председателят гласно обяви 
системата за определяне на резултатите, като същата е изписана и в началото на всеки един 
тест.  

С оглед разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от НПКДСл, чрез жребий бе изтеглен Вариант № 1 
на теста от кандидата – Неделчо  Русанов Неделчев, който го обяви. 

 
І. Конкурсната комисия пристъпи към оценяване на теста. Във връзка с това 

Председателя на Комисията бе подготвил бланки за оценяване на тест – вариант № 1. Същият 
отвори големия плик, като резултатите от теста в него бяха нанесени върху бланка за 
оценяване на вариант № 1. Тестът, заедно с попълнената бланка бе поставен отново в 
отворения голям плик (формат А4), след което се пристъпи към отваряне на плик – малък 
формат (А5), в които кандидатът трябва да е попълнил и запечатал формуляр с името си.  

 
Председателят извади от големия плик, поставения вътре плик – малък формат. 

Комисията се увери, че същият е запечатан, след което Председателят го номерира с № 1 и го 
отвори. Комисията установи, че в плик – малък формат под  № 1 е формуляр с името на 
НЕДЕЛЧО РУСАНОВ НЕДЕЛЧЕВ. Със същия номер бе номериран и големия плик, в който 
отново бе прибран малкият плик, като извади от него бланката  за оценяване и нанесе точките, 
както и общият резултат от решения тест в плик № 1, който е 42 (четиридесет и две) точки. 

 
ІІ. С оглед на горното, Конкурсната комисия оцени кандидатът, както следва: 
 

Трите имена на кандидата 
Оценка от теста 

 (бр. точки)  

№ 1  НЕДЕЛЧО  РУСАНОВ НЕДЕЛЧЕВ 42  точки 



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

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 

ІІІ. Предвид това, че минималният брой точки, при който кандидатът се счита за 
успешно издържал теста е 30 (тридесет) точки и с оглед резултатите от оценяването на 
кандидатът до участие в интервю се допуска: 

� НЕДЕЛЧО  РУСАНОВ НЕДЕЛЧЕВ, с резултат от теста - 42 (четиридесет и две) 
точки.   

 
ІV. Интервюто с допуснатият кандидат ще се проведе на 15.01.2018 г. (Понеделник) от 

09.30 часа в зала № 2  в сградата на  Областна администрация гр. Шумен, за което съгласно  
чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждането на конкурсите за държавни служители, същият ще 
бъде уведомен писмено. 

 
 В 11.25 часа комисията приключи работата си и Председателят й закри заседанието. 
  
Дата: 08.01.2018 г.                    

 
Председател:   (п) 
Петранка Петрова 
 
Членове:  (п) 
 1. Йорданка Кръстева 
    (п) 
 2. Цветанка Бобачева      

       


