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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

П Р О Т О К О Л 

 
oт заседание на конкурсна комисия във връзка с конкурсна процедура, обявена със Заповед 

№ ЧР-139/26.11.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки, за 

назначаване на държавен служител за 1 (едно) работно място за длъжността „Mладши експерт“ в 

отдел “Правна уредба и методология“ в дирекция „Законодателство и методология“. 

 В сградата на Агенция по обществени поръчки в гр. София, ул. “Леге” № 4 се проведе 

заседание на конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-140/26.11.2020 г.  за определяне  

на окончателните резултати от проведената конкурсна процедура за назначаване на държавен 

служител за 1 (едно) работно място за длъжността „Mладши експерт“ в отдел “Правна уредба и 

методология“ в дирекция „Законодателство и методология“, в състав: 
 

Председател:  

Галя Манасиева – директор на дирекция „Законодателство и методология“ 

Членове на комисията: 

Радослава Вучкова – главен експерт „Човешки ресурси“ в дирекция „Финанси, човешки 

ресурси и административна дейност“  

Христина Денева – началник на отдел „Правна уредба и методология“, в дирекция 

„Законодателство и методология“, юрист 

 

 Председателят на конкурсната комисия откри заседанието и направи кратък преглед на 

етапите на конкурса. 
 

І. Подададени документи, допуснати кандидати, участвали кандидати в конкурсната 

процедура:   
 

1. Подадени заявления за участие в конкурса – 5 бр.; 

2. Допуснати кандидати за участие в конкурса – 4 бр.; 

3. Кандидати, явили се на тест – 4 бр.; 

4. Кандидати, издържали теста – 2 бр.; 

5. Кандидати, допуснати до интервю – 2 бр.; 

6. Кандидати, явили се на интервю – 2 бр.; 

 

II. Членовете на конкурсната комисия пристъпиха към оформяне на резултатите от 

конкурсната процедура: 

 

Име, презиме и фамилия 

на кандидатите, 

участвали в конкурса 

Резултат 

/оценка/ от 

теста 

Коефицие

нт на 

тежест на 

резултата 

от теста 

Резултат 

/оценка/ от 

проведеното 

интервю 

Коефициент 

на тежест 

на 

резултата 

от 

интервюто 

Окончателен 

резултат 

Павел Ангелов 

Камарашев 
4,10 4 4,57 5 39,25 т. 

Наби Наби Гючел не се яви 4 -  - 

Крум Петров Иванов 

под 

изискуемия 

минимум 

4 - 5 - 

Христина Никова 

Христова 

под 

изискуемия 

минимум 

4 - 5 - 



Вероника Маринова 

Маринова 
4,10 4 4,81 5 40.45 т. 

 

1. Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста са събрани 

20 /двадесет/ точки, равняващи се на оценка “4,00”; 

2. Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто – 

оценка “4,00”; 

3. Формула за определяне на индивидуалната оценка на кандидата от интервюто, от отделен 

член на конкурсната комисия: сбора от оценките от компетентностите, разделени на броя на 

компетентностите; 

4. Формула за определяне на окончателния резултат от интервюто: резултата от сбора на 

оценките на членовете на комисията, разделен на броя на членовете на комисията.  

5. Формула за определяне на окончателния резултат: сбора от резултата от теста, умножен по 

4 плюс резултата от интервюто, умножен по 5. 

/Резултат от теста x 4 + резултат от интервюто x 5 = окончателен резултат/.  

 

На основание чл.44 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители, конкурсната комисия класира: 
 

1-во място: Вероника Маринова Маринова – 40,45 т. 

2-ро място: Павел Ангелов Камарашев - 39,25 т. 
 

 

 

III. Конкурсната комисия се задължава, на основание чл.44, ал.3 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители в 10-дневен срок да 

представи на  изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки настоящия протокол. 
 

 

Председателят закри заседанието на конкурсната комисия. 

 

 
 

Дата: 22.12.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия: (п)  
 


