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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Приложение № 4 

към чл.20, ал.5 от НПКПМДС 

 

П Р О Т О К О Л 

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за 

назначаване на държавен служител за 1 (едно) работно място за длъжността 

„Главен юрисконсулт“ в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна 

дейност“ 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ 

КАНДИДАТИТЕ 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

•  заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от 

НПКПМДС); 

•   декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДС; 

•   копие от документи за придобита образователно - квалификационна 

степен, допълнителна квалификация; 

•   копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит - трудова книжка, служебна книжка, осигурителна 

книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на 

дейност в чужбина. 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата 

(минимални изисквания): 

- образователно - квалификационна степен “Магистър”; 

- 4 години професионален опит или III 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 

Основания за 

недопускане на 

кандидата  

 

Лилия Иванова 

Илчова 
ДА ДА - 

Цветомир 

Илиев Шишков 
ДА ДА - 

Антоанета 

Владимирова 

Божилова 

ДА ДА - 

Петър Николов 

Андреев 
ДА ДА - 



Ирина Бойкова 

Стоименова 
ДА ДА - 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 

Допускат се до участие в конкурса за 1 (едно) работно място за длъжността 

„Главен юрисконсулт“ в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна 

дейност“ следните кандидати: 

1. Лилия Иванова Илчова 

2. Цветомир Илиев Шишков 

3. Антоанета Владимирова Божилова 

4. Петър Николов Андреев 

5. Ирина Бойкова Стоименова 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 25.09.2020 г. (петък) от 13.00 ч. 

в сградата на Агенцията по обществени поръчки на ул. “Леге” № 4 за решаване на 

тест. 
 

III .  НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ: 

 

Няма недопуснати кандидати 

Дата: 11.09.2020 г. 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: (п) 


