
 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес 07.03.2017 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № 17 ОА 

447/07.03.2017 г. на Кмета на Община Пловдив за провеждане на конкурс за: Главен експерт 

– 2 щатни бройки в дирекция „Култура и културно наследство”, се събра в състав: 

 

Председател: 1. Амелия Тодорова Гешева – Зам. – кмет „Култура и туризъм” 

 

Членове:    1. Илиан Руменов Иванов – Директор дирекция „Правно – нормативно 

обслужване”; 

                     2. Нина Стоичкова Димовска – Главен експерт в дирекция „Култура и 

културно наследство”; 

                     3. Катрин Борисова Гутман – Главен експерт в дирекция „Култура и 

културно наследство”; 

                     4. Ивелина Мирославова Венкова – Главен експерт в отдел            

„Управление на човешки ресурси”. 

 

След получаване на регистъра за вписване на постъпилите документи за участие в 

обявения конкурс, комисията установи, че в определения десет дневен срок са постъпили 19 

(деветнадесет) заявления за участие. 

Комисията разгледа постъпилите заявления и отрази резултата от работата си в 

протокол съгласно Приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите за държавни служители. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       



Приложение №3 

 към чл. 20, ал. 3 

                                                                                                                         от НПКДС 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 

за длъжността: Главен експерт – 2 две щатни бройки 

в административно звено: дирекция „Култура и културно наследство” 

(наименование на звеното) 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 Заявление за участие в конкурс 

 Декларация от лицето по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС 

 Копие от документите за придобита образователно – квалификационна степен и/или 

допълнителна квалификация и правоспособност при наличието на такива. 

 Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния 

опит 

2. Изисквания за качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

- Минимални изисквания по КДА за заемане на длъжността: 

 Степен на образование –  бакалавър; 

 Професионален опит –  2 години 

 Минимален ранг за заемане на длъжността: IV мл. 

 

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 

Основание за 

недопускане 

1. Драган Димитров 

Тенов 
да да няма 

2. Веска Райчева 

Иванова 
да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 

3. Милан Гочев Ганев да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 



4.  Костадин Гълъбов 

Гълъбов 
не не 

Не са предоставени  
копие от документи, 

удостоверяващи 

продължителността на 

професионалния опит . 

5. Гергана Васкова 

Василева 
да да няма 

6. Нина Димитрова 

Димова 
не не 

Не са предоставени  
копие от документи, 

удостоверяващи 

продължителността на 

професионалния опит . 

7. Даниела Петкова 

Миленкова 
да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 

8. Цветана Иванова 

Карагеоргиева 
не не 

Не са предоставени  
копие от документи, 

удостоверяващи 

продължителността на 

професионалния опит . 

9. Борислава Василева 

Амуджева 
да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 

10. Людмила Ангелова 

Михайлова 
да да няма 

11. Елисавета 

Стефанова Видева 
да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 

12. Георги Димитров 

Терзиев 
да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 



 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

 

I. Допуска до конкурс: 

1. Драган Димитров Тенов 

2. Гергана Васкова Василева 

3. Людмила Ангелова Михайлова 

4. Петя Йорданова Рускова 

5. Станислава Петрова Станоева 

6. Владимира Иванова Мацелова – Рангелова 

7. Емануил Петров Синджирлиев 

8. Нина Дойчинова Толева – Новак 

 

 

 Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.03.2017 г. /сряда/ от 10.00 часа в 

Малка конферентна зала в ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ”, адрес гр. Пловдив, 

ул. „Гладстон” № 15, ет. 2 за решаване на тест. 

 

 

13. Петя Йорданова 

Рускова 
да да няма 

14. Станислава 

Петрова Станоева 
да да няма 

15. Владимира 

Иванова Мацелова - 

Рангелова 

да да няма 

16. Емануил Петров 

Синджирлиев 
да да няма 

17.  Нина Дойчинова 

Толева - Новак 
да да няма 

18. Илмас Неджати 

Мустафов 
да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 

19. Искра Рангелова 

Ченкова 
да не 

Предоставените 

документи за трудов 

или служебен стаж не 

удостоверяват 

минимално изискуемия 

професионален опит от  

2 години в сферата на 

културата. 



II. Не допуска до конкурс: 

1. Веска Райчева Иванова – Предоставените документи за трудов или служебен стаж не 

удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в сферата на 

културата. 

2. Милан Гочев Ганев – Предоставените документи за трудов или служебен стаж не 

удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в сферата на 

културата.  

3. Костадин Гълъбов Гълъбов – Не са предоставени копие от документи, 

удостоверяващи продължителността на професионалния опит . 

4. Нина Димитрова Димова – Не са предоставени копие от документи, удостоверяващи 

продължителността на професионалния опит .  

5. Даниела Петкова Миленкова - Предоставените документи за трудов или служебен 

стаж не удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в 

сферата на културата.  

6. Цветана Иванова Карагеоргиева – Не са предоставени копие от документи, 

удостоверяващи продължителността на професионалния опит . 

7. Борислава Василева Амуджева – Предоставените документи за трудов или служебен 

стаж не удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в 

сферата на културата.  

8. Елисавета Стефанова Видева – Предоставените документи за трудов или служебен 

стаж не удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в 

сферата на културата.  

9. Георги Димитров Терзиев – Предоставените документи за трудов или служебен стаж 

не удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в сферата 

на културата.  

10. Илмас Неджати Мустафов – Предоставените документи за трудов или служебен стаж 

не удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в сферата 

на културата.  

11. Искра Рангелова Ченкова – Предоставените документи за трудов или служебен стаж 

не удостоверяват минимално изискуемия професионален опит от 2 години в сферата 

на културата.  

  
    


