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ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

до конкурс за длъжността ”Секретар” в СО - район „Слатина”  

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

- заявление за участие по образец; 

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС; 

- копия от документи за образователно – квалификационна степен; 

- копия от документи, доказващи професионалния опит на кандидата. 

 

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

- висше образование, степен „магистър” 

- минимален професионален опит – 4 /четири/ години или 

- ранг – трети младши 

 
№ 

по 

ред 

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 

 

Пламен Георгиев 

Цветанов 

Да, но не са подписани 

заявлението за участие 

в конкурс и  

декларацията                                                                                                     

по чл. 17, ал. 2, т. 1 от 

НПКДС 

ДА Не са подписани 

заявлението за 

участие в конкурс и  

декларацията                                                                                                     

по чл. 17, ал. 2, т. 1 от 

НПКДС 

2 Кристина 

Христова 

Николова 

НЕ – не са представени 

документи, 

удостоверяващи 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

НЕ - не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

Не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

3 Антон Кирилов 

Валеов 

Не – не са представени  

документи, 

удостоверяващи 

наличието на 

необходимия 

професионален опит и 

не са подписани 

заявлението за участие 

в конкурс и  

декларацията                                                                                                     

по чл. 17, ал. 2, т. 1 от 

НПКДС 

НЕ - не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

Не са подписани 

заявлението за 

участие в конкурс и  

декларацията                                                                                                     

по чл. 17, ал. 2, т. 1 от 

НПКДС, не е 

удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 



4 Радка Луканова 

Скендерова 

ДА ДА НЯМА 

5 Габриела 

Тихомирова 

Павлова 

ДА НЕ - не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

Не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

6 Валерия Ангелова 

Георгиева-Илиева 

ДА НЕ - не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

Не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

7 Мариана Милчева 

Асенова 

НЕ – липсва 

декларация по чл. 17, 

ал. 2, т. 1 от НПКДС и 

подпис на заявлението 

за участие в конкурс, 

няма документи, 

удостоверяващи 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

НЕ - не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

Липсва декларация по 

чл. 17, ал. 2, т. 1 от 

НПКДС, подпис на 

заявлението за 

участие в конкурс и 

не е удостоверено 

наличието на 

необходимия 

професионален опит 

8 Лилия Михайлова 

Торньова 

ДА ДА НЯМА 

 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия, назначена със Заповед РД-09-444/ 

30.11.2015 г., реши: 

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

1. Радка Луканова Скендерова  

2. Лилия Михайлова Торньова 

   

 

Посочените кандидати трябва да се явят  на 13.01.2016 г. от 10.00 часа в сградата на СО – 

район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” 67, ет. 3, стая 308, за полагане на писмен изпит 

(решаване на тест). 

 

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

 

1 Пламен Георгиев Цветанов Не са подписани заявлението за участие в конкурс 

и  декларацията                                                                                                     

по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 

2 Кристина Христова Николова Не е удостоверено наличието на необходимия 

професионален опит 

3 Антон Кирилов Валеов Не са подписани заявлението за участие в конкурс 

и  декларацията   по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, не 

е удостоверено наличието на необходимия 

професионален опит 



4 Габриела Тихомирова Павлова Не е удостоверено наличието на необходимия 

професионален опит 

5 Валерия Ангелова Георгиева-

Илиева 

Не е удостоверено наличието на необходимия 

професионален опит 

6 Мариана Милчева Асенова Липсва декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, 

подпис на заявлението за участие в конкурс и не е 

удостоверено наличието на необходимия 

професионален опит 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

 

................................................................................................ 


