
УТВЪРДИЛ: /п/ 

 

РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ 

Областен управител  

на Софийска област 

 

 

П Р О Т О К О Л 

             

    Днес, 22.02.2023г. в Областна администрация на Софийска област в изпълнение на 

Заповед № ОА-35/07.02.2023г. на Областния управител на Софийска област, относно 

провеждане на конкурс, обявен със заповед ОА-13/17.01.2023г. за незаета длъжност 

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и 

управление на собствеността” в Областна администрация на Софийска област, комисия в 

състав: 

Председател: 

      Мая Цанова  - Главен секретар на ОАСО 

Членове: 

1. Елена Вардарова – Директор на дирекция АПОФУС 

2. Теодора Ташева - Началник на отдел в дирекция „АКРРДС“, 

3. Кристина Кадийска - Старши експерт в дирекция „АКРРДС“ 

4. Румяна Велева - Старши експерт в дирекция „АПОФУС“ 

се събра в 10.00 часа в заседателната зала, етаж 5 в сградата на Областна администрация 

на Софийска област, бул.”Витоша” № 6, за провеждане на конкурса.  

          Председателят на конкурсната комисия г-жа Мая Цанова откри конкурсната 

процедура, като разясни начина и регламента на провеждането му, съгласно изискванията 

на НПКПМДСл. 

         До участие в конкурса бяха допуснати кандидатите Вилис Лазаров Велев и Методи 

Петров Бонев, който не се яви в обявения час. Кандидатът Вилис Велев изтегли вариант 

№ 1 на теста и пристъпи към неговото решаване в 10.10 часа, с време за решаване 60 

минути. Решаването на теста приключи в 10.35 часа, когато предаде работата си. 

             Съставен бе протокол за резултата от теста: 

                       Вилис Лазаров Велев – 28 верни отговора – 84 точки. 

       На основание чл. 40, ал. 4 от НПКПМДСл  г-н Велев беше допуснат до интервю, което 

започна в 11.00 часа. 

       Преди интервюто Вилис Велев подписа формулярите за преценка – Приложение № 5, 

след което комисията продължи събеседването с кандидата. 

            Резултат от проведеното интервю – 28,40 по коефициент 5 – 142 точки. 

            На основание чл. 43 от НПКПМДСл и въз основа на проведения конкурс и 

преценка на професионалните качества КОМИСИЯТА КЛАСИРА Вилис Лазаров Велев 

с окончателен резултат от проведената конкурсна процедура - 226 т. и ПРЕДЛАГА същия 

да бъде назначен на длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административно-правно 



обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация на 

Софийска област. 

 

 

   Конкурсна комисия: 

Председател: 

      Мая Цанова  - Главен секретар………/п/……….  

Членове: 

1. Елена Вардарова……/п/………………. 

2. Теодора Ташева - ……/п/……….. 

3. Кристина Кадийска …/п/…………. 

4. Румяна Велева ………/п/…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


