
 

 

                     
 

 

УТВЪРДИЛ:  (П) 

 

ИВАН ИВАНОВ 

Областен управител  

на Софийска област 

 

 

П Р О Т О К О Л   

             

    На 06.01.2022г. в Областна администрация на Софийска област в изпълнение на 

Заповед № ОА-279/21.12.2021г.. на Областния управител на Софийска област относно 

провеждане на конкурс, обявен със Заповед № ОА-268/02.12.2021г за незаета длъжност 

„СТАРШИ ЕКСПЕРТ”- 1 щатна бройка в Дирекция “Административно – правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността”  на Областна администрация на 

Софийска област, комисия в състав: 

 

Председател: 

    Мая Цанова                - Главен секретар на Софийска област 

Членове: 

1. Eлена Вардарова  – Директор дирекция „АПОФУС”,  

2  Валерия Чинова  - Старши експерт отдел „КАК”, дирекция „АКРРДС”  

3. Юлияна Краева   – Старши експерт отдел „КАК”, дирекция „АКРРДС”  

4. Петя Иванова   – Старши експерт в Дирекция „АПОФУС”. 

 

 

се събра в 10.00 часа в заседателната зала на етаж 5 в сградата на Областна администрация 

на Софийска област гр.София, бул.”Витоша” № 6 за провеждане на конкурса. Г-жа 

Цветелина Бельовска - член на редовната комисия, поради ползване на отпуск, бе 

заменена от г-жа Валерия Чинова – резервен член в комисията.  

Председателят на конкурсната комисия г-жа Мая Цанова откри конкурса като разясни 

начина и регламента по провеждането му съгласно изискванията на НПКПМДСл. 

Подготвени бяха три варианта на теста, с тридесет затворени въпроса с по един верен 

отговор, всеки верен въпрос носи една точка. Максимален резултат – 30 точки. При 

отговорили 21 верни отговора кандидатът се допуска до следващият етап на конкурса – 

провеждане на интервю регламент, който е обявен при изготвянето на протокола на 

допуснатите и недопуснати кандидати. Като успешно издържан втори етап от конкурса се 

счита при получени средно 27 точки от всеки кандидат. При определяне на крайното 

класиране резултата от теста се умножава с коефициент 3, а резултата от интервюто с 

коефициент 5, при тежест /30/70/. 

1. До конкурса бяха допуснати за участие четири кандидата от подалите документи. В 

обявения час присъстваха трима от допуснатите кандидати, това бяха г-жа Мариета 

Петрова Владимирова, г-жа Мая Богданова Симеонова и г-н Панайот Васков 

Йотов, като г-жа Диана Василева Митева не се яви.  



2.  Кандидата г-н Панайот Васков Йотов изтегли вариант № 3 на теста, след 

размножаване на вече избраният вариант, кандидатите пристъпиха към  решаването 

му в 10.15 часа с време 60 минути. Решаването на теста приключи в 10.50 часа, 

когато последния кандидат предаде работата си. 

 

3.        Съставен бе протокол за резултатите от теста на кандидатите: 

3.1 Г-жа Мариета Петрова Владимирова -28 верни отговори -84 точки; 

3.2 Г-жа Мая Богданова Симеонова -24 верни отговори -72 точки; 

3.3 Г-н Панайот Васков Йотов - 23 верни отговори -69 точки; 

 

4          На основание чл.40, ал.4 от НПКПМДСл до интервю бяха  допуснати бяха г-

жа Мариета Петрова Владимирова, г-жа Мая Богданова Симеонова и г-н Панайот 

Васков Йотов 

5   Интервюто започна по-рано от  обявения по регламент  12,30 часа. 

Допуснатите кандидати до интервю, преди събеседване подписаха формулярите за 

преценка – Приложение №5 от НПКПМДСл, след което комисията продължи със 

въпросите и събеседването на кандидатите за обявената длъжност. След 

приключване  членовете на комисията попълниха формулярите.  

Резултата на кандидатите от проведеното интервю е: 

5.1 Г-жа Мариета Петрова Владимирова – 34,60 точки по коефициент 5 – 173 точки 

5.2 Г-жа Мая Богданова Симеонова – 25,80 точки по коефициент 5 – 129 точки 

5.3 Г-н Панайот Васков Йотов - 27,40 точки по коефициент 5 – 137 точки 

Резултатите от проведените интервюта се оформиха във формуляр – приложение 

№8 от НПКПМДСл . 

6   На основание чл.43 от НПКПМДСл., въз основа на проведения конкурс за 

длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция “Административно – правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността” конкурса приключва с класиране.  

7. Въз основа на проведения конкурс и преценка на професионалните качества, 

комисията КЛАСИРА: 

 - НА ПЪРВО МЯСТО кандидатката г-жа Мариета Петрова Владимирова – 257 т. 

-  НА ВТОРО МЯСТО кандидата г-н Панайот Васков Йотов – 206 т. 

 

Конкурсна комисия: 

 

Председател:  

 

Мая Цанова – Главен секретар на Софийска област (П) 

 

Членове: 

 

1. Eлена Вардарова  – Директор дирекция АПОФУС (П)  

2  Валерия Чинова  – Ст. експерт отдел КАК, дирекция АКРРДС (П)  

     3. Юлияна Краева   - Ст. експерт отдел КАК в дирекци АКРРДС(П) 

    4. Петя Иванова   - Старши експерт, дирекция АПОФУС(П) 

 

Дата на представяне на протокола 

гр.София – 07.01.2022г. 

 


