
Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 

 

  ПРОТОКОЛ 
  за допуснатите и недопуснатите кандидати 

  

  за длъжността Финансов контрольор в сектор „Финансов контрол“ 

  

   

  I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата. 

- Заявление по образец - Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредба за провеждане на 

конкурсите за държавни служители; 

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни 

служители; 

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – 

трудова, служебна, осигурителна книжка и др. 
2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността, съгласно обявата. 

- минимална образователно-квалификационна степен, необходима за заемане на длъжността 

– магистър; 

- минимален професионален опит за заемане на длъжността: 5 години или 

- минимален ранг за заемане на длъжността - IІ младши ранг 

    

 Име, презиме и фамилия на кандидата Представени ли 

са всички 

документи, 

които се 

изискват според 

обявата 

Удостоверяват ли 

представените документи 

съответствие на 

кандидата с обявените 

минимални и специфични 

изисквания за 

длъжността 

  

 1. Мая Цветкова Атанасова да да  

 2. Незабравка Тодорова Николова да да  

 3. Мария Иванова Иванова да да  

 4. Борислава Жорова Пенкова да не  

 5. Васка Кирилова Николова да да  

     

      

  II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:   

  а) Допуска до конкурс следните кандидати:   

  1. Мая Цветкова Атанасова   

  2. Незабравка Тодорова Николова   

  3. Мария Иванова Иванова   

  4. Васка Кирилова Николова   

     

     

     



  Тестът ще се проведе на 01.11.2018 г. от 10,00 ч.  в зала № 126 в сградата на 

Народното събрание на пл. „Княз Александър I“, № 1. Посочените кандидати 

трябва да се явят половин час преди началото на теста във фоайето на 

сградата (вход от бул. „Княз Дондуков“) за осигуряване на достъпа им.  

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди 

провеждането на теста. 

Конкурсната комисия обявява следните източници, които да използват кандидатите 

при подготовка за теста: 

1. Конституция на Република България; 

2. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, обн. ДВ, 

бр. 35 от 2017 г., изм. ДВ, бр. 34 от 2018 г.; 

3. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор; 

4. Закон за обществените поръчки и ППЗОП; 

5. Закон за вътрешния одит в публичния сектор; 

6. Закон за счетоводството; 

7. Закон за администрацията; 

8. Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

9. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

 

 

  

  б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:    

  
 

Име, презиме и фамилия 

 

Основание за недопускане 

Борислава Жорова Пенкова Представените документи не удостоверяват 

изпълнението на изискванията за наличие на 5 

години професионален опит или придобит II 

младши ранг, необходим за заемането на 

длъжността „финансов контрольор“ в сектор 

„Финансов контрол“.  

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

1. 

2.  Подписите се заличава на основание чл.2 от ЗЗЛД 

3. 

 

 

 
 

 

  


