
 
                                                        РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
                          МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 

 
 

 

 

  

С П И С Ъ К 
на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса 

за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Одитна дейност“, обявен със 
Заповед № РД-47/20.04.2018 г. 

 
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

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

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС); 
1.2 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 
1.3 Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност; 
1.4 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит или придобит ранг като държавен служител, ако има такъв – трудова, 
служебна или осигурителна книжки, заповед и др. 
 

2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата. 
2.1.  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за 

заемане на длъжността: 
• Степен на завършено образование: висше – бакалавър; 
• Професионален опит: 2 (две) години и/или IV младши ранг, в случай, че има 

придобит такъв. 
2.2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на 

кандидатите: 
• Придобит опит в областта на строителството; 
• Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;  
• Компютърни умения – работа със специализиран софтуер за двуизмерно и 
триизмерно проектиране; 
• Предпочитана специалност от професионална област: технически науки. 
 

№ 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 

Основание 
за 

недопускане 

1. Александра Станимирова 
Георгиева да да няма 

 
 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия РЕШИ: 
1. Допуска до конкурс: 

1.1. Александра Станимирова Георгиева. 



 
Допуснатият кандидат следва да се яви на 17.05.2018 г. в 10:00 часа в сградата на 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски 
фондове” на адрес – гр. София, бул. „Витоша” № 15, етаж 5, заседателна зала за решаване 
на тест.  

 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на 17.05.2018 г. в 13:00 часа на адреса на 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски 
фондове” на адрес – гр. София, бул. „Витоша” № 15, етаж 5, заседателна зала. 

 
Интервюто ще се проведе на 17.05.2018 г. в 14:00 часа на адреса на Изпълнителна 

агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” на 
адрес – гр. София, бул. „Витоша” № 15, етаж 5, заседателна зала. 

 
2. До конкурсната процедура няма недопуснати кандидати. 

 
 
 
Председател на конкурсната комисия:    /п/ 
                                       Севелина Игнатова   
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