
                      

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Шумен 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 26.03.2019 г. 

за оценяване резултатите от решаването на теста на кандидатите  

в конкурс за длъжността “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция АКРРДС  

на Областна администрация   гр. Шумен 

 

Днес, 26.03.2019 г., в 11.00 часа се събра комисията, назначена със Заповед № РД-15-24 

от 12.03.2019 г. на Областен управител на област Шумен, а именно: 

 

Председател: инж. Анна Миланова, на комисията, Директор дирекция АКРРДС; 

Членове: 

1. Йорданка Кръстева, Главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС; 

2. Цветанка Бобачева, Счетоводител”, дирекция АПОФУС. 

 

Със задача да провери резултатите от проведения на 26.03.2019 г. тест и да отрази 

резултатите в настоящия протокол. 

В изпълнение на горното, Комисията оцени резултатите от решаването на теста на 

кандидатите в конкурса за длъжността “Старши експерт”, към дирекция АКРРДС обявен със 

Заповед № РД-15-20 от 28.02.2019 г. на Областен управител на област Шумен. 

 

На проведения на 26.03.2019 г. тест се явиха шест от шестима допуснати кандидати. 

Председателят обяви системата за определяне на резултатите, която е изписана и в началото 

на всеки един тест.  

С оглед разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от НПКДС, след като Председателят на комисията 

обяви началото на конкурса в 10.03 часа, чрез жребий бе изтеглен Вариант № 1 на теста от 

кандидата – Весела Борисова, която го обяви. Кандидатите предадоха в 10.53 часа, с което 

председателя обяви край на теста. 

 

І. Конкурсната комисия пристъпи към оценяване на тестовете като във връзка с това, 

Председателят на същата бе подготвил бланки за оценяване на тест – вариант № 1. Проверката 

на всеки от тестовете беше извършена по следния начин: 

1. Номериране на големия плик; 

2. Разпечатване на голям плик; 

3. Нанасяне на резултатите от теста на съответния кандидат върху предварително 

подготвените бланки за оценяване на вариант № 1; 

4. Номериране на малък плик с номер, съответстващ на номера на големия плик, в който е 

поставен; 

5. Отварянето на плика - малък формат и нанасяне на резултатът от теста срещу името на 

съответния кандидат. 

 

ІІ. Тестът на кандидата беше оценен по описания в т. І ред: 

 

Номер по 

ред  
Имена на кандидата 

Оценка от теста 

(бр. точки) 

 
1 Мария Божинова-Борисова 30 

2 Тодор  Янков 44 
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3 Весела Борисова 28 

4 Мария Русева 44 

5 Надежда Маринова 36 

6 Айнур Потур 32 

 

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 

същите, до участие в интервю се допуска: 

Мария  Божинова-Борисова 30 

Тодор Янков 44 

Мария Русева 44 

Надежда Маринова 36 

Айнур Потур 32 

 

ІV. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.03.2019 г. (вторник) 

от 14.00 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, 

кандидатът ще бъде уведомен писмено. 

 

 В 11.30 часа комисията приключи работата си и Председателят й закри заседанието. 

 Дата: 26.03.2019 г.                    

 

Председател:   

      инж. Анна Миланова    (п) 

Членове: 

1. Йорданка Кръстева (п) 

2. Цветанка Бобачева      (п)   


