
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 НПКПМДСл 

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) 
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ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността главен експерт в териториална администрация 

(наименование на длъжността) 

в административно звено „отдел „Архитектурни и градоустройствени дейности“ на 

Район „Лозенец“ 
(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 конкурса съгласно приложение № 3 НПКПМДСл в 

администрацията, която е обявила конкурса. 

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е 

пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от 

общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност; 

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако 

дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в 

Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и 

издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина 

образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за 

информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа 

за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния 

опит; 
Посочват се документите, които се изискват от кандидатите съгласно обявата - декларация, копия от 

документи за образователно-квалификационна степен и др. 

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

- ОКС „магистър“ по „Архитектура“; 

- 2 години проф. опит или придобит ранг IV младши; 

Име, презиме и 

фамилия 

на кандидата 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата1 

Удостоверяват ли представените 

документи съответствие на 

кандидата с обявените 

минимални и специфични 

изисквания за длъжността2 

Основание за 

недопускане 

А. Л. С., заявление с 

рег. № РЛЦ20-ГР94-

909/25.06.2020 

Да 

Не- висшето образование на 

кандидата е по специалност, 

различна от изискуемата в 

условията на конкурса. 

да 

Р. Ю. Н., заявление с 

рег. № РЛЦ20-ГР94-

909-[1]/25.06.2020 

Да Да не 

Н. И. Х., заявление с 

рег. № РЛЦ20-ГР94-

909-[2]/26.06.2020 

Да Да не 

Й. П. Х., заявление с 

рег. №  РЛЦ20-ГР94-

909-[3]/26.06.2020 

Да Да не 
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А.М. Е. Х, заявление с 

рег. № РЛЦ20-ГР94-

909-[4]/29.06.2020 

Да 

Не- кандидатът не е доказал 

наличието на 2 години стаж и проф. 

опит по специалността (или на ранг 

IV младши). Трудовият стаж на 

длъжност „чертожник“ е натрупан 

преди лицето да придобие висше 

образование и не следва да се 

признае за проф. опит по 

специалност „Архитектура“. 

Да 

С.С. А., заявление с рег. 

№ РЛЦ20-ГР94-909-

[5]/29.06.2020 

Да Да не 

К.К.Р., заявление с рег. 

№ РЛЦ20-ГР94-909-

[6]/29.06.2020 

не, а за част 

не може да се 

извърши 

преценка 

поради 

липсата на 

превод от 

съответния 

чужд език 

Не - не са представени: заявление 

по чл. 17, ал. 2 НПКПМДСл (по 

образец)- оригинал, както и 

декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 

НПКПМДСл-оригинал! 

Представено/а е копие на 

удостоверение/ диплома за ВО, в 

превод, от което не става ясно дали 

е налице изискуемата съгласно 

условията на конкурса специалност 

(формулировката в превода 

е„дипломиран инженер в 

университет“, без област и 

проф.направление на висшето 

образование съгласно българското 

законодателство). В останалата 

документация кандидатът е посочен 

като „архитект“. Извършената 

служебна проверка в регистрите на 

НАЦИД не даде резултат за 

издадено удостоверение или 

признаване на специал. Не е 

доказано наличие на 2 години проф. 

опит (или IV младши ранг) 

Да 

 Забележки: 
1 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на 

изискваните в обявата, се записва "да". На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени 

документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи 

не съответстват на обявата или липсват. 
2 На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват 

изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва "да". На съответния ред срещу 

името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за 

заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени. 

 II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Р. Ю. Н., заявление с рег. № РЛЦ20-ГР94-909-[1]/25.06.2020 

2. Н. И. Х., заявление с рег. № РЛЦ20-ГР94-909-[2]/26.06.2020 

3. Й. П. Х., заявление с рег. №  РЛЦ20-ГР94-909-[3]/26.06.2020 

4. С.С. А., заявление с рег. № РЛЦ20-ГР94-909-[5]/29.06.2020 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 14.07.2020г. (дата) от 10:30 

ч. в сградата на СО- Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2; 
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Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ...................................... (дата) от ................ ч. в сградата 

на ............................................................ за развиване на писмена разработка по ................... тематика.  

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на защита на писмената концепция на тема 

.................................................................................................................. 

Концепцията трябва да се представи до .................. (дата) в .............................................. 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на ...................................... (дата) от ................. ч. в сградата 

на ....................................................................... за провеждане на практически изпит. 

 Забележка. Текстът се попълва в зависимост от избрания начин за провеждане на конкурса. 

  

В рамките на същия ден (14.07.2020г.), след обявяване на резултатите от теста (не по- 

късно от 12:30 часа),  ще бъде проведено и интервю с издържалите теста, с начален 

час- не по- ранен от 13:30 часа 

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. 
А. Л. С., заявление с рег. № РЛЦ20-

ГР94-909/25.06.2020 
 чл. 10в, ал. 1 ЗДСл и чл. 20, ал. 2 във вр. 

с чл. 17, ал. 3, т. 2 НПКПМДСл 

2 
А.М. Е. Х, заявление с рег. № РЛЦ20-

ГР94-909-[4]/29.06.2020 
чл. 10в, ал. 1 ЗДСл и чл. 20, ал. 2 във вр. с 

чл. 17, ал. 3, т. 2 НПКПМДСл 

3. 
К.К.Р., заявление с рег. № РЛЦ20-ГР94-

909-[6]/29.06.2020 
 чл. 10в, ал. 1 ЗДСл и чл. 20, ал. 2 във вр. 

с чл. 17, ал. 3, т. 1, 2 и 3 НПКПМДСл 

  

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

1. инж. Витан Влахов, зам. кмет на Район „Лозенец“ …………(П)…………… 

2. арх. урб. Генади Костадинов, вр. и. д. гл. архитект на Район …………(П)…………… 

3. гл. юрк. Ивана Минкина, вр. и. д. нач. отдел „ГРДУЧР“ …………(П)…………… 

4. инж. Цветина Поповска, гл. експерт, отдел „АГД“ …………(П)…………… 

5. Виктор Георев, гл. експерт, отдел „ПООС“ …………(П)…………… 

Дата: 30.06.2020 

 

 
 


