
С П И С Ъ К 
за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса 

 
за длъжността „главен секретар” на областна администрация Шумен, обявен със  

Заповед № РД-15-117/09.10.2017 г. на областния управител на област Шумен 
                                             

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 
 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 
 

1.1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 от НПКДС. 
1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС. 
1.3. Копия от документ за придобита образователно-квалификационна степен. 
1.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит. 
1.5. Копие от документ за степен на компютърна подготовка, както и на езикова 

подготовка, в случай, че кандидатът има такава. 
 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата. 
 

2.1 Минимални изисквания за заемане на длъжността: 
-  Образование: висше, изисквана степен: „магистър”. 
- Минимален професионален опит за заемане на длъжността – Шест години 

ръководен опит или придобит І младши ранг. 
  

№ 
по 
ред 

Име, презиме и 
фамилия 

на кандидата 

Представeни 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. 
Даниела Петрова 

Йорданова 
Да 

Не 
Представените документи 
не удостоверяват 
нормативно изискващия 
се за ръководната 
длъжност минимален 
професионален опит  – 6 
години или притежаван  І 
младши ранг  

чл. 20, ал. 2 от 
НПКДС; 
чл. 2, ал. 2 и чл. 
5 от Наредбата 
за прилагане на 
Класификатора 
на длъжностите 
в 
администрацият
а (НПКДА) 

2. 

Даниела Николчева 
Йорданова 

Да 

Не 
Представените документи 
не удостоверяват 
нормативно изискващия 
се за ръководната 
длъжност минимален 
професионален опит  – 6 
години или  притежаван І 
младши ранг  

чл. 20, ал. 2 от 
НПКДС; 
чл. 2, ал. 2 и чл. 
5 от Наредбата 
за прилагане на 
Класификатора 
на длъжностите 
в 
администрацият
а (НПКДА) 



 
 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия 
 

РЕШИ: 
      
Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 
 
а) Допуска до конкурс: 
Няма допуснати кандидати 
 
б) Не се допускат до конкурс: 
1. Даниела Петрова Йорданова; 
2. Даниела Николчева Йорданова. 

 
 

 
 
 

  Председател на конкурсната комисия:        (п) 

                 (Катя Славчева)    

 


