
                      
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 

Шумен 

  
 

ПРОТОКОЛ № 1 
за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 
на длъжността „Служител  по сигурността  на информацията” 
в Дирекция “Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” 
 
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. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен; 
1.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или 

придобития ранг като държавен служител; 
1.5. Декларация в свободен текст за наличие на разрешение за достъп до класифицирана 

информация до ниво “Строго секретно”. 
 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата 
2.1 Образование: Висше, образователно-квалификационна степен: Бакалавър;  
2.2 Минимален професионален опит – 3 години или  
2.3 Минимален ранг – ІV младши ранг; 
2.4 Лицето да има действащо поне до края на календарната година разрешение за достъп до 

класифицирана информация до ниво “Строго секретно” при условията и по реда на глава пета от 
ЗЗКИ. 

 

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 и специфични 

изисквания за длъжността  

Основание за 
недопускане 

1. Николай Александров 
Цветанов 

Да Да Няма 

2. Стела Димчева 
Петкова 

Да Да Няма 

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

 
РЕШИ: 

 
А) ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ: 
 

1. Николай Александров Цветанов 

2. Стела Димчева Петкова 
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на ТЕСТ на 26.08.2019 г. 

(Понеделник) от 10.00 ч. 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 
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устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на 
длъжността. В тази връзка, кандидатите следва да познават: Устройствен правилник на 
областните администрации, Закон за администрацията, Закона за държавния служител, 
Закона за защита на класифицираната информация, Закон за защита при бедствия. 
 
 

Б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 
Няма недопуснати кандидати. 

 
 
 
 
Дата: 12.08.2019 г.     
 
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия: 
 
Председател:      
 Петранка Петрова   (п)    
 
Членове: 
 1. Йорданка Кръстева (п) 
 
 
 2. Цветанка Бобачева (п) 


