
                                                 

 

                                                   С П И С Ъ К  

на  допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за 

длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административно – 

правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна 

администрация на Софийска област 
 

 

         Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-35/07.02.2023г. на Областния управител 

на Софийска област, относно провеждане на конкурс обявен със Заповед № ОА-13/17.01.2023г. 

въз основа  на преценката си отразена в протокол и съгласно чл.20, ал.5 от НПКПМДСл  реши: 

 

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати: 

 

1. ВИЛИС ЛАЗАРОВ ВЕЛЕВ 

2. МЕТОДИ ПЕТРОВ БОНЕВ 

 

Б/ Няма недопуснати кандидати. 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.02.2023г. (сряда) от 10.00 

часа в сградата на Областна администрация на Софийска област, бул. ”Витоша” № 6, ет.5 в 

Заседателната зала. Време за решаване на теста  е 60 /шестдесет/ минути. 

Кандидатите трябва да са запознати със: Закона за защита на класифицираната информация 

и Правилника за неговото прилагане; Закона за администрацията, Закона за държавния служител, 

Устройствения правилник на Областните администрации, Кодекса на труда, Закон за защита на 

личните данни и др. 

         Списъците на допуснатите кандидати до интервю ще бъдат поставени в  11.30 часа на 

таблото пред Заседателната зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска 

област. 

        Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 22.02.2023г. в 12.00 

часа в Заседателна зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска област. 

            Определя следната система за оценяване на резултатите: 

1. Подготвени са три варианта на тест с 30 (тридесет) затворени въпроса, с един възможен 

отговор.   
2. Време за решаване на теста е 60 /шестдесет / минути, като времето започва да тече след 

раздаване на материалите.  
3. Всеки верен отговор да носи 1 (една) точка. 

4. Тестът да се счита за издържан при минимално получени 24 точки. 

5. Резултатът от теста да се умножава по коефициент 3. 

6. Тестовете на кандидатите да се проверяват от всеки член на комисията и резултатите да 

се отразят в индивидуални протоколи. 

7. До интервю се допускат кандидатите получили най-малко 24 точки. 

8. Преди интервюто председателят на комисията да запознае членовете с длъжностната 

характеристика и с информацията да длъжността съгласно приложение 1 към  чл.5, ал.1 

от НПКПМДСл. 

9. Интервюто да се проведе на 22.02.2023г.от 12.00 часа. 

10. Всеки член на комисията да преценява качествата на кандидатите въз основа на неговите 

отговори по 5-степенна скала и да попълва формуляр приложение 4. 

11. Резултатът от интервюто да се умножи по коефициент 5. 

12. Окончателният резултат е сбор от резултатите получени от решаването на теста  и от 

интервюто. 

 
Председател: /п/ 

Мая Цанова – Главен секретар на ОАСО 

 

 

 


