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О К О Н Ч А Т Е Л Е Н    П Р О Т О К О Л 

 

за 

проведения конкурс, обявен със Заповед №РД05-17/08.09.2022г. на Директора на ДПП „Шуменско 

плато”  

за длъжността „Главен експерт ”Образователни дейности, информираност и 

публичност” в Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”, към администрация  на ДПП 

„Шуменско плато”– гр. Шумен  
 Днес, 06.10.2022 г. комисия, назначена със Заповед №РД05-18/20.09.2022г. на Директора на 

ДПП „Шуменско плато” в състав: 

  Председател: адв. Евгени Гандев – Шуменска адвокатска колегия 

 Членове:1. Светла Колева – Главен експерт  при ДПП „Шуменско плато”, 

                 2. Мариана Паскова – Старши счетоводител  при ДПП „Шуменско плато”. 

обобщи резултатите от трите етапа на проведената конкурсната процедура  от обявения конкурс за  

длъжността 

1.„Главен експерт ”Образователни дейности, информираност и публичност” в Дирекция 

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

Шумен 
І-ви етап - допускане до конкурс по представени документи. 

На 21.09.2022 г. след като разгледа подадените за длъжността документи,  комисията реши: 

І. До конкурс за длъжността „Главен експерт ”Образователни дейности, информираност и 

публичност” в Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”, към администрация  на ДПП 

„Шуменско плато”– гр. Шумен, след извършената проверка от страна на комисията на 

представените документи е допусната следната кандидатка покрила изискванията: 1. Ирина 

Николова Павлова 
Списък по чл.21, ал.1 от ЗДСл на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността бе 

изнесен на информационното табло на ДПП „Шуменско плато”.Същият е публикуван и на 

електрония сайт за обявления  на ДПП „Шуменско плато” на 7-мия ден от крайната дата за подаване 

на документи, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители, като и всеки един от допуснатите кандидати е уведомен  писмено за това . 

Приложение към протокола: Списъци  по чл.21, ал.1 от ЗДСл на допуснатите и 

недопуснатите кандидати за длъжноста и протоколи към тях. 

ІІ етап: решаване на отделен изпитен тест за длъжноста  – с определени от страна на 

комисията коефициент 4, и условие за допускане до интервю  на онези кандидати решили изпитния 

тест  на 70% и повече, съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 

служители . 

ІІ.1.На 06.10.2022г. от 10,00 ч.  се откри провеждането на изпитен тест за длъжността 

„Главен експерт ”Образователни дейности, информираност и публичност” в Дирекция на 

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

Шумен, открит със заповед Заповед №РД05-17/08.09.2022г. на Директора на ДПП „Шуменско 

плато”, като в деня и часа опредлени за решаване на теста се яви следният допуснат кандидат: 

1.Ирина Николова Павлова 
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В 10,10 часа беше изтеглен “Вариант – І-ви“ на изпитния тест. Решаването на теста започна в 

10,25 часа и приключи в 10,56 часа. 

След извършена проверка на решения изпитен тест за длъжността „Главен експерт 

”Образователни дейности, информираност и публичност” в Дирекция на Природен парк 

„Шуменско плато”, към администрация  на ДПП „Шуменско плато”– гр. Шумен,  І-ви вариант, 

комисията установи следните достигнати от кандидатите резултати от теста: 

№ 

по 

ред 

Име , презиме и фамилия 

на участника 

Брой 

верни 

отговори 

Брой 

грешни 

отговори 

Достигнат % Точки Резултат  

1 Ирина Николова Павлова 28 2 93,33 112 Допуснат 

до 

интервю 
Предвид така постигнатите резултати  комисията реши:  Допуска до третия етап – интервю следният 

кандидат успешно покрил критериите за решаване на теста: 1. Ирина Николова Павлова. На същата освен 

устното уведомяване  беше  връчено и  уведомително писмо за допускането й до участие в интервю насрочено 

за 06.10.2022 г от 11.00 часа. 

От участие в интервюто няма отстранени кандидати  

ІІІ етап: интервю за длъжността „„Главен експерт ”Образователни дейности, информираност и 

публичност” в Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”, към администрация  на ДПП 

„Шуменско плато”– гр. Шумен ”– с определен длъжностите коефициент 3, съгласно чл. 25, ал. 3 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и условие за допускане до крайно класиране  

на онези кандидати получили средна обща оценка от интервюто минимално -15т и повече. 

ІІІ.1. Интервю за длъжността „Главен експерт ”Образователни дейности, информираност и 

публичност” в Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”, към администрация  на ДПП 

„Шуменско плато”– гр. Шумен ”, беше проведено на 06.10.2022 г. от 11.00ч. в заседателната зала в сградата 

на ДПП „Шуменско плато” - АИЦ Кьошковете” гр. Шумен . 

 По време на интервюто на кандидата успешно положил теста бяха задавани въпроси за установяване 

неговите професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки един от 

членовете на изпитната комисия попълни формуляр, съгласно приложение № 4 от Наредбата за провеждане 

на конкурсите за държавни служители. 

В резултат от проведения трети етап- интервю от конкурса за длъжността „Главен експерт 

”Образователни дейности, информираност и публичност” в Дирекция на Природен парк „Шуменско 

плато”, към администрация  на ДПП „Шуменско плато”– гр. Шумен ” се получиха следните резултати: 

1. Ирина Николова Павлова с окончателна  средна обща оценка от третия етап – 120,00т. 

(40+40+40 = 120:3 х 3) 

След приключване на интервюто с кандидата беше изготвен формуляр (приложение № 6) за 

окончателния резултат на  кандидата  . 

Приложения към протокола:  1. Формуляри, съгласно приложение № 4 от Наредбата за провеждане 

на конкурсите за държавни служители попълнени от членовете на комисията за всеки един от кандидатите и 

въпросите  от интервюто за длъжноста. 

Въз основа на проведената конкурсна процедура за длъжността „Главен експерт ”Образователни 

дейности, информираност и публичност” в Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”, към 

администрация  на ДПП „Шуменско плато”– гр. Шумен ” комисията обявява следното класиране: 

Класиран на първо място Ирина Николова Павлова с окончателен  резултат - 235.00 т. 

Няма класирани на второ и следващи места поради липса на допуснати кандидати  

Приложение към протокола:  1. Формуляр, за окончателен резултат на кандидатите  

съгласно приложение № 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите  
 

 

 

КОМИСИЯ:  Председател : (Заличена информация (подпис) на основание чл.5 от Регламент 

(EC) 2016/679. 

 

           Членове :  

1(Заличена информация (подпис) на основание чл.5 от Регламент (EC) 2016/679. 

 2. (Заличена информация (подпис) на основание чл.5 от Регламент (EC) 2016/679. 


