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ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността  „Главен експерт – Образователни дейности , информираност и публичност” в 

ДПП „Шуменско плато”, към администрация  на ДПП „Шуменско плато”– гр. Шумен 

(наименование на длъжността) 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите  

I.1.Заявление за участие в конкурса съгласно приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите за държавни служители- надлежно попълнено.-  

I.2.Копие от лична карта 

I.3.Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено лице, не е осъждано 

за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност-оригинал. 

I.4.Свидетелство за съдимост-оригинал.  

I.5.Копие от диплома за завършено висше образовение – Автоматизация на производството (степен 

магистър); Копие от диплома за завършено висше образовение – Инженерна екология (степен 

магистър) – покриващи минималните и специфични изисквания посочени в обявлението 

I.6.Други документи-Удостоверение  - специалност „Публична администрация – специализация – 

Европейска административна практика; Удостоверение  - специалност „Публична администрация – 

специализация – Управление на администрацията; Удостоверение – завършен курс по английски 

език; Сертификат завършен курс „Горска педагогика“ – покриващи минималните и специфични 

изисквания посочени в обявлението 
I.7.Копие от служебна книжка– покриващи минималните и специфични изисквания посочени в 

обявлението 
I.8.Документ, удостоверяващ стаж по специалността - извадка от трудова книжка – покриващи 

минималните и специфични изисквания посочени в обявлението 

I.9.Автобиография (CV); 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 
1.1. Заявление за участие в конкурса съгласно приложение №2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане 

на конкурсите за държавни служители; 

1.2.Копие от документ за самоличност; 

1.3.Копие от диплома за завършено висше образовение,. 

1.4. Докумен, удостоверяващ стаж по специалността  

1.5. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка; 

1.6. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставено лице, не е осъждано за 

умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от 

правото да заема определена длъжност; 

1.7. Автобиография (CV); 

1.8.Свидетелство за съдимост-оригинал; 

1.9. Други документи-референции, придобити квалификации, езици, публикации и др. 

– Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата – декларация, копия от документи 

за образователно-квалификационна степен и др. 

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

mailto:office@shumenskoplato.


1.Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, 2.специалности: 

висше лесовъдско образование, съгласно т. 5 от §1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

горите; «Връзки с обществеността», „Екология и опазване на околната среда“, „Инженерна 

екология”;    

2. Професионален опит – 2 години по специалността; 

– Посочват се минималните и специфичните изисквания, които са посочени в обявата по реда на чл. 13, ал. 1 и на които 

трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса. 

Име, презиме и 

фамилия 

на кандидата 

Представени ли са 

всички документи, 

които се изискват 

според обявата1 

Удостоверяват ли представените 

документи съответствие на кандидата с 

обявените минимални и специфични 

изисквания за длъжността2 

Основание за 

недопускане 

1. Ирина Николова 

Павлова  
ДА ДА Х 

 

Забележки: 
1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на 

изискваните в обявата, се записва „да“. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито 

представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно 

кои документи не съответстват на обявата или липсват. 
2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват 

изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва „да“. На съответния ред срещу 

името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 

заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени. 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия единодушно реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Ирина Николова Павлова 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ТЕСТ на 06.10.2022г (дата) от 10,00 ч. в 

сградата на  Дирекция на  Природен парк  „Шуменско Плато” – с адрес – Лесопарк „Кьошкове“ 

Кандидатите издържали теста като минималният резултат, при които кандидатите се считат за 

успешно издържали - , 70% вярно решени въпроси  (21 вярно решени въпроса) което е 84 получени 

точки трябва да се явят на  06.10.2022г (дата) от 11,00 ч. за провеждане на втори етап – интервю, в 

сградата на  Дирекция на  Природен парк  „Шуменско Плато” – с адрес – Лесопарк „Кьошкове“  

Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 
 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

1. *(Заличена информация (имена длъжност подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

2. *(Заличена информация (имена длъжност подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

3. *(Заличена информация (имена длъжност подпис) на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679.) 

Дата:  21.09.2022г              

 


