
 

 

С П И С Ъ К  

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА –  Старши инспектор за провеждане на конкурс, обявен със заповед №РД-05-

12/17.07.2020 г., в Държавната агенция за закрила на детето 
 

 

 

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 № 3 към чл. 17, 

ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители (НПКПМДСл);  

 декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл.; 

 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 “бакалавър” по хуманитарни, педагогически, 

социални, стопански и правни науки информационни технологии;  

 професионален опит – 2 години в сфера, свързани с изпълнението на преките задължения, 

ранг - IV младши; 

 

Допълнителни изисквания: 

 

 да ползва и умее да прилага нормативната уредба, свързана с правата и закрилата на 

децата; 

 добри компютърни умения Microsoft office и Internet. 

 Работа с правно информационна система (Сиела, Апис, Норма) и други програмни 

продукти. 

 ползване на чужд език е желателно. 
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по 
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документи, 
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Удостоверява ли 

представените 

документи съответствие 

на кандидата с обявените 

минимални и 

специфични изисквания 

за длъжността 

 

 

 

Основание за 

недопускане 

1. Силвия Пълова ДА ДА НЕ 

 

 

 

 



ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 

 

Допуска до конкурс следния кандидат: 

Силвия Пълова 

Недопуснати кандидати няма. 

 

Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 12.08.2020 г. 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 държавния служител; Закон за 

закрила на детето; Правилник за прилагане на закона за закрила на детето; Конвенцията на ООН 

за правата на детето; Семеен кодекс; Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за 

предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната 

реинтеграция; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на 

приемни семейства и настаняване на деца в тях; Наредба № i-51 от 12 март 2001 г. за условията 

и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето; Наредба за специализирана закрила на 

деца на обществени места. 

По т.4. Комисията определи въпросите при интервюто. 

По т.5. На основание чл. 34, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители комисията определя коефициентите при формиране 

на резултатите от конкурса, както следва:  

– за теста – коефициент „3” 

– за интервю – коефициент „5” 

 

По т.6. Комисията определи следните критерии: 

 До участие в интервюто ще се допуска кандидат, изкарал минимум 15 точки на теста.  

 

На основание чл. 42, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители, комисията определи минималния резултат при който 

кандидатът се счита за успешно издържал интервюто – 12, който е средноаритметичен от 

постигнатите общи резултати от формулярите на конкурсната комисия. 

  

По т.7. Във връзка с провеждането на конкурса комисията реши: 

Интервюто ще се проведе на 12.08.2020 г. от 11:30 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 в Държавната агенция за 

закрила на детето на адрес – гр. София, ул. „Триадица“ № 2.  

   

 

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

