
                      
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 

Шумен 

 
ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 26.08.2019 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, 26.08.2019 г. (понеделник), в 11.00 часа се събра комисията, назначена със 

Заповед № РД-15-95 от 12.08.2019 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 кандидатите в конкурса за 
длъжността „Служител  по сигурността  на информацията”, към дирекция АПОФУС обявен 
със Заповед № РД-15-93 от 26.07.2019 г. на Областен управител на област Шумен. 

На проведения на 26.08.2019 г. от 10.00 часа конкурс – решаване на тест, се явиха двама 
от допуснатите кандидати. 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 – Стела Димчева Петкова, която го обяви. 

 
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. Тестовете на кандидатите бяха оценени по описания в т. І ред: 
 

Номер по 
ред  

Имена на кандидата 
Оценка от теста 

(бр. точки) 

 1 Стела Димчева Петкова 28 

2 Николай Александров Цветанов 54 

 



9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 
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ІІІ. Предвид това, че минималният брой точки, при който кандидатът се счита за 
успешно издържал теста е 36 (тридесет и шест) точки и с оглед резултатите от оценяването на 
кандидатите до участие в интервю се допуска: 

� НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТАНОВ, с резултат от теста - 54 (петдесет и 
четири) точки.   

 
ІV. Интервюто с допуснатият кандидат ще се проведе на 26.08.2019 г. (Понеделник) от 

11.30 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 11.15 часа комисията приключи работата си и Председателят й закри заседанието. 
  
Дата: 26.08.2019 г.                    

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

       


