
 

П Р О Т О К О Л  

 

НА КОМИСИЯ, назначена със заповед № РД-05-9/15.06.2020г., за провеждане на конкурс, 

обявен със заповед № РД-05-8/01.06.2020 г.  
 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „старши счетоводител”  
 

В АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО – дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско 

обслужване“, 

 

Днес, 29.06.2020г., в гр. София в административната сграда на ДАЗД комисията назначена със 

Заповед № РД-05-9 от 15.06.2020г., проведе конкурс за длъжността „старши счетоводител” в 

дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в състав: 

Председател: Калин Николов –директор на ДАПФСО 

      Членове: 1. Весела Богданова  – главен юрисконсулт, дирекция „АПФСО“ 

2.Ралица Пешакова – главен експерт в дирекция „АПФСО“ 

  

1. Комисията проведе конкурса на 29.06.2020 г. от 10:00 ч. за теста и на 29.06.2020 г. от 14.30 ч. за 

интервюто, съобразно определения начин и изпълни изискванията за провеждане на конкурса 

отразени в чл.24 - чл.33 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. 

Решаването на теста започна в 10:15 часа. 
 

Резултати от теста на вариант № 3: 

№ Име, презиме и фамилия на кандидата 

 

Резултати от тест 

/минимално изискуеми 15 т./ 

1. Стела Попова 

Вх. №20-00-39/11.06.2020 г.. 

16 т. 

2. Красимир Петров 

Вх. №20-00-38/10.06.2020 г. 

не се явил 

3. Грациела Колева 

Вх. №20-00-34/02.06.2020 г. 

20 т. 

4. Марина Стойчева 

Вх. №20-00-37/09.06.2020 г. 

14 т. 

5. Росица Иванова 

Вх. №20-00-36/04.06.2020 г. 

не се явил 

 

Съгласно обявлението минималният брой точки, които следва да получи кандидатът за да 

се приеме, че е издържал теста е 15 точки. 

След приключване на теста присъстващите кандидати бяха запознати с получените 

резултати срещу подпис – Приложение 1 неразделна част от настоящия протокол. 

 

 

До интервю комисията допусна следния кандидат: 

1. Грациела Колева 

2. Стела Попова 

 

2.  На основание  чл. 32 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, с 

протокол на комисията е определила минималния резултат, при който кандидатът се счита 

успешно издържал интервюто – 15, който е средноаритметичен от постигнатите общи резутати от 

формулярите на конкурната комисия. 
 

Резултати от интервюто: 



      Име, презиме и фамилия на кандидата Резултати от    

интервюто 

Средноарит-

метично 

1,Грациела Колева 

 

30; 28; 29; 29 

2.Стела Попова 

 

27; 24;27 26 

  

3.След като проведе конкурса съобразно определения начин комисията класира кандидата с 

резултати съобразно формуляр за окончателните резултати: 

 

 Окончателни резултат  на кандидата от проведения конкурс: 

       

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от 

начина по  

чл.24, т.1 

к 

о 

е 

ф 

и 

ц 

и 

е 

н 

т 

Резултат от 

интервюто 

к 

о 

е 

ф 

и 

ц 

и 

е 

н 

т 

    Общ 

резултат 

1. Грациела Колева 20 т.   3     29 т. 5 205 

2. Стела Попова 

 

16 т. 3 26 т. 5 178 

 

Комисията класира:  Грациела Колева 
п 

4. Комисията попълни формуляр-образец за окончателните резултати, съгласно приложение №6, 

който прилага към настоящия протокол, като неотделима част от него. Настоящият протокол и 

всички документи на класираните кандидати се предоставят на органа по назначаването.  
 

Информация за резултатите от конкурса, ще бъде изнесена на входа на административната 

сграда на ДАЗД и на сайта на агенцията: http: // – www.sacp.government.bg.  
 

                 /п/ 

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

