
Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДС 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

за допуснатите и недопуснатите кандидати  

за длъжността инспектор в отдел „Превенция на зависимостите“  

дирекция „Профилактика на болестите и превенция на здраве“ 

  

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата. 

 Заявление за участие в конкурс; 

 Декларация по чл. 17, ал.3, т. 1 от НПКПМДС; 

 CV (Автобиография); 

 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност; 

 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит; 

 Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността. 

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

 Образование – висше; 

 Образователно-квалификационна степен – проф. бакалавър по…; 

 Професионален опит – не се изиска или V младши ранг; 

 Професионална област – здравеопазване и спорт; 

 Професионално направление – обществено здраве; 

 Предпочитана специалност, по които е придобито образованието – опазване 

и контрол на обществено здраве. 

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

Представени ли 

са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според обявата 

т. 1 

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността т. 2 

Основание за 

недопускане 

1. Ваня Димитрова Харизанова да не Подадените 

документи не 

удостоверяват 

изпълнението на 

изискванията за 

заемане на 

длъжността. 

2. Ася Павлова Китанова да не Подадените 

документи не 

удостоверяват 



изпълнението на 

изискванията за 

заемане на 

длъжността. 

 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

  Няма допуснати кандидати. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

 

 Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. Ваня Димитрова Харизанова Професионалната област на висшето 

образование не отговаря на изискванията. 

2. Ася Павлова Китанова Професионалната област на висшето 

образование не отговаря на изискванията. 

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

 

1. Десислава Славчева 

2. Татяна Петрова 

3. Валентина Томова-Владимирова 

4. Венцислав Терзийски 

5. Маргарита Лакова  


