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ПРОТОКОЛ  № 1 

 

За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността -  Инспектор  дирекция „НЗБ” – 1 

брой място  към РЗИ Сливен  

 

В изпълнение на Заповед на Директора на РЗИ Сливен РД 06-03-251 / 26.09.2017г. за 

назначаване на конкурсна комисия, днес 04.10.2017г. комисията се събра на заседание за 

определяне на кандидатите, които ще бъдат допуснати, респективно недопуснати до конкурс за 

длъжността: 

Инспектор дирекция  „НЗБ”  към  РЗИ Сливен, на база постъпилите документи за участие.  

 

 

В инспекцията са постъпили документи за участие в конкурса от  3 (трима) кандидата.  

 

Комисията  разгледа документите и установи следното: 

 

1.Изисквани документи от кандидата за длъжността съгласно обявата за конкурса: 

 

 Заявление за участие в конкурс – по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 

 Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под 

запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване на 

свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

 Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност; 

 Ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит; 

 Автобиография; 

 Свидетелство за съдимост 

 

2. Изисквания към качествата на кандидата за длъжността съгласно обявата: 

 Познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността в кръга на 

служебните задължения, определени в длъжностната характеристика;  

 Степен  на образование –  професионален бакалавър по..... 

 Професионален опит –   не се изисква 

 Ранг –  V младши 
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*Кандидатите са изброени по реда на подаване на документите. 

   

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

Допуска  до конкурс следните кандидати: 

 

1. Ани Йорданова Енчева  

2. Александра К.Тодорова 

3. Тонка Великова Петрова 

  

  

Допуснатите кандидати трябва да се явят за провеждане на тест на 19.10.2017г., от 9:30  

часа и интервю в случай, че са издържали успешно теста на 19.10.2017г. от 14:00  часа в 

сградата на РЗИ Сливен, ул.”Пейо Яворов”№ 1. 

 

Конкурсната комисия: 

 

Председател :  

Директор  дирекция „НЗБ” 

                     Д-р Д.Калева: (П) 

 

Членове:       

    

                       Старши инспектор  д-я„НЗБ”   

                                              Д-р П.Михайлова:( (П)   

                      

                       

 Главен експерт -Дирекция „АПФСО” 

                                                                 Г-н Деян Петров: (П) 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
(1)

 

 

 

 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според  

обявата 

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и спе-

цифични изисквания 

за длъжността 

Основание за 

недопускане 

 

 

    Ани Йорданова Енчева да    да   
  

не 

    Александра К.Тодорова  да да  не  

    Тонка Великова Петрова  да да  не  


