
С П И С Ъ К 

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса 

 

за длъжността „главен секретар” на Областна администрация Варна, обявен със заповед №  

РД-21-7714-1/01.11.2021г. на областния управител на област с административен център Варна  

                                             

.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

 

1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

1.1. Заявление за участие в конкурса, Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС 

(образец). 

1.2. Декларация по 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС. 

1.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен. 

1.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – 

документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или документ за придобит ранг 

– І младши. 

1.5. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността 

     - копие от удостоверение за юридическа правоспособност, за кандидати с юридическо 

образование; 

     - копие на документ, доказващ придобита компютърна грамотност или отразена в 

приложението към дипломата изучавана дисциплина, свързана с придобиване на компютърни 

знания;   

- декларация по чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС  /примерен образец/ 

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

   2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър”. 

- професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления: 

„Право“  и „Администрация и управление“ (съгласно Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002г.)  

 - допълнителна квалификация : компютърна грамотност:  MS Office, Internet 

   2.2. Шест години професионален опит или І младши ранг. 

     
 

№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Представeни 

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. Галина Тодорова Ангелова Да Да Няма 

2. Весела Николова Кънчева Да Да  Няма 

3 Златина Христова Димова Да Да Няма 

4 Красимир Василев Колев Да Да Няма 
 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия 

 

РЕШИ: 

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

         1. Галина Тодорова Ангелова 

         2. Весела Николова Кънчева 



         3. Златина Христова Димова 

         4. Красимир Василев Колев 

 

        б) Не се допуска до конкурс: 

        Няма недопуснати кандидати 

 

 Посочените кандидати трябва да представят концепция за стратегическо управление на 

тема: „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на Областна 

администрация Варна” в срок до 17.00 ч. на 23.12.2021 г. в Областна администрация Варна, 

ул.“Преслав“ 26. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни  машинописни 

страници.  

        

       ІІІ. Изисквания към концепцията и критерии за преценка при определяне на 

резултатите от представянето и защитата на концепция за стратегическо управление на 

тема:  „Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на 

Областна администрация Варна”: 

 
 

      Всеки член на конкурсната комисия се запознава с писмената концепция на кандидатите и я 

оценява по 5-степенна скала. 

      Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни  машинописни страници. 

      Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, 

систематизираност и логическа последователност на изложението, задълбоченост на анализа, 

аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на 

спецификата на Областна администрация Варна, езикова култура. 

      Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите. Всеки 

член на комисията оценява концепцията до 11.01.2022 г.  

      Ако концепцията е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-

ниска от 4, кандидатът се уведомява по електронен път и се допуска до защита на концепцията. 

      При защитата на концепцията всеки член на комисията преценява резултата на всеки 

кандидат по 5-степенна скала, като оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на 

членовете. 

      Общият резултат на кандидата е сбор от оценките на концепцията и на защитата на 

концепцията. 

      Минимален резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно и е допуснат 

до интервю е най-малко 8. 

      Коефициентът, с който се умножава резултатът да бъде “3”. 

      Комисията предварително формулира въпроси, които ще бъдат зададени на всеки кандидат, 

който е допуснат до интервю.  

      Резултатът от интервюто ще се формира като общ сбор от оценките на всеки един от 

членовете на комисията, която оценка е средно аритметична от оценките по различните 

критерии, използвани в интервюто за всеки един от членовете на комисията. 

      Минимален резултат, при който се счита, че интервюто е преминато успешно е 28. 

      Коефициентът, с който се умножава резултатът от интервюто да бъде “5”. 

 

      Допуснатите до защита на концепцията кандидати следва да се явят на 18.01.2022 г. от 

11.00 ч. в администрацията на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. “Дондуков” № 1, 

фоайето на служебен вход. 

 

 

 

 Председател на конкурсната комисия:                     (п) 

                    (Веска Тодорова-Янева)    

 


