
 

 

 

 

                                                       П Р О Т О К О Л  
 

       Днес 11.08.2022г., във връзка с провеждането на конкурс за незаета длъжност 

„“Старши експерт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността“ в Областна администрация на Софийска област, обявен със 

заповед № ОА-212/13.07.2022 г. на Областния управител на Софийска област, комисията в 

състав: 

     Председател: Мая Цанова – главен секретар на ОАСО 

     Членове: 1. Елена Вардарова – директор на дирекция „АПОФУС“; 

                     2. Константин Стоянов – старши експерт в отдел „КАК“ 

                     3. Румяна Велева – старши експерт в дирекция „АПОФУС“ 

се събра в 10,00 часа в заседателната зала, ет. 5 в сградата на Областна администрация на 

Софийска област, бул. „Витоша“ № 6 за провеждане на първи етап от конкурсната 

процедура – решаване на тест.  

                  Подготвени бяха 3 /три/ варианта на теста, с 30 /тридесет/ затворени въпроса, с 

по един верен отговор, като всеки верен отговор носи по 1 /една/ точка. Максимален 

резултат – 30 точки. При вярно отговорено на 24 въпроса  кандидатът се допуска да 

следващия етап на конкурса – провеждане на интервю. При определяне на крайното 

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

коефициент 5. 

                До конкурса беше допусната за участие кандидатката МАЯ ВАСИЛЕВА 

СИВЧЕВА, която се яви в обявения час. Същата изтегли вариант № 2 на теста и 

пристъпи към решаването му с време 60 минути. Началото на решаването на теста – 10,05 

часа, края – 10,30 часа, когато кандидатката предаде работата си. 

                 Комисията извърши проверка и състави протокол за резултатите от теста: 

                      МАЯ ВАСИЛЕВА СИВЧЕВА – 21 верни отговора от 30 възможни. 

 

 Конкурсната комисия  НЕ допуска до участие в интервю кандидатът: 

                 МАЯ ВАСИЛЕВА СИВЧЕВА 

 

Председател: Мая Цанова /п/……………………….                     

                                                /Главен секретар на ОАСО/ 

Членове: 

             Елена Вардарова /п/………………………………….      

                                    /Директор дирекция „АПОФУС”/ 

           Константин Стоянов /п/……………………………………                                 

                                    /Старши експерт в отдел „КАК”/ 

             Румяна Велева /п/……………………………………                                      

                                   /Старши  експерт в дирекция „АПОФУС“/ 

              

 

 


