
СПИСЪК 
на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса  

 

за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско 

обслужване“,, обявен със заповед № РД-05-8/14.06.2021г. 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ 

КАНДИДАТИТЕ 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 заявление по образец за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение 

№2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители (НПКДСл); 

 декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДСл; 

 копиe от диплома удостоверяваща придобитата образователно-

квалификационна степен; 

 копие от удостоверение за юридическа правоспособност;  

 копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит; копие от служебна книжка – за ранга; 

 за допълнителните изисквания – сертификат, удостоверение и др.; 

 автобиография. 

 

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

Минимални изисквания: 

 образователно-квалификационна степен “магистър”;  

 професионален опит – 5 години или II младши ранг; 

 професионална област –стопански и правни науки; 

 

Допълнителни изисквания: 

 ползване на чужд език; 

 добри компютърни умения Microsoft office и Internet. 

 работа с правно-информационна система (Сиела, Апис, Норма и др.) и други 

програмни продукти. 

  
 

№   

по 

ред 

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според обявата 

Удостоверява ли 

представените документи 

съответствие на 

кандидата с обявените 

минимални и специфични 

изисквания за длъжността 

 

Основание за 

недопускане 

1. Евгени Кирилов Божилов 

Вх. №20-00-13/16.06.2021 г. 

ДА ДА НЕ 

2. Руслан Светославов Мартинов 

Вх. №20-00-18/21.06.2021 г. 

ДА ДА НЕ 

3. Пенчо Георгиев Панайотов 

Вх. №20-00-19/21.06.2021 г. 

ДА ДА НЕ  

4. Албена Пламенова Йосифова 

Вх. №20-00-21/2306.2021 г. 

ДА ДА НЕ 



5. Елка Димитрова Иробалиева 

Вх. №20-00-23/24.06.2021 г. 

ДА ДА НЕ  

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Евгени Кирилов Божилов 

2. Руслан Светославов Мартинов 

3. Пенчо Георгиев Панайотов 

4. Албена Пламенова Йосифова 

5. Елка Димитрова Иробалиева 

 

Не допуска до конкурс следните кандидати: няма 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 13.07.2021г. 10:00 

ч. в зала №5, западен коридор на административната сграда на Държавната агенция 

за закрила на детето, гр. София, ул. „Триадица” № 2. 

 

Нормативни и други документи за писмения изпит: Закон за закрила на детето и 

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, Устройствен правилник на ДАЗД, 

Закон за администрацията, Закон за държавния служител и подзаконовите актове, 

свързани с прилагането му, Кодекс на труда, Закон за обществените поръчки и Правилник 

за прилагане на Закова за обществените поръчки, Закон за социалното подпомагане и 

Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, 

Административнопроцесуален кодекс. 
 

І. Решаване на тест  

1. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на 

администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три 

различни варианта. Всеки вариант съдържа 20 затворени въпроса с посочени възможни 

отговори, като само един от отговорите е верен.  

2. Времето за решаване на теста е 60 минути.  

3. Максималният резултат, който кандидатът може да получи от теста е 20 точки.  

4. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста е 

15 точки.  

6. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от теста е най-малко 15 

точки. 

 

 ІІ. Интервю  

1. По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават въпроси за преценка 

в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за 

изпълнение на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от 

Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.  

2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала 

(5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).  

3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки кандидат 

е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.  

4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от 

оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала.  

Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.  



5. Минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто 

- 4.00.  

6. При постигнат резултат на интервюто под минималния - 4.00 на кандидата не се 

определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.  

ІІІ. Окончателен резултат  

1. Комисията реши, че интервюто е с по-голяма относителна тежест и определи: 

 - резултатът на кандидата от теста да се умножава с коефициент - 4;  

- резултатът на кандидата от интервюто да се умножава с коефициент - 5.  

2. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на теста и 

интервюто, умножени със съответните коефициенти.  
           

Интервюто ще се проведе на 13.07.2021г. от 14:30 ч. на адрес: гр. София, ул. 

Триадица № 2.  

Информация за получените оценки от конкурса, ще бъде изнесена на интернет 

страницата на агенцията – www.sacp.government.bg. и на информационното табло на ДАЗД 

на адрес – гр. София, ул. Триадица № 2. 

 

Председател на конкурсната комисия: 

             /п/ 

http://www.sacp.government.bg/

