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ПРОТОКОЛ № 4 от 04.07.2022 г. 
за класиране на кандидатите в проведен конкурс  

за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в дирекция АПОФУС  
на Областна администрация Шумен 

 
Днес, 04.07.2022 г., в зала № 408 на Областна администрация Шумен, от 13.00 часа се проведе заседание 

на комисията, назначена със Заповед № РД-15-72 от 17.06.2022 г. на Областен управител на област Шумен за 
класирането на кандидатите в конкурса за длъжността “Младши експерт“ в дирекция АПОФУС на Областна 
администрация Шумен, обявен със Заповед № РД-15-67 от 06.06.2022 г. на областен управител на област Шумен. 
На заседанието присъстваха: 

Председател: Петранка Петрова, Директор дирекция АПОФУС 
Членове: 
1. Йорданка Кръстева, Главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС; 
2. Цветанка Бобачева, Счетоводител, дирекция АПОФУС. 
 
Председателят припомни, следното: 
Комисията, с решение № 1 по протокол № 2 от 22.06.2022 г., на основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл е 

определила, че при оформяне на окончателния резултат на кандидатите, оценките им от теста ще се умножат с 
коефициент “3” и от интервюто ще се умножат с коефициент “5”.    

С решение №  3 по протокол № 2 от 22.06.2022., Комисията на основание чл. 42, ал. 1, изр. последно от 
Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) е 
определила, че минималния резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал интервюто е 20 
(двадесет) точки. 

 
Резултати от проведеното интервю: 
 

№ по 
ред 

Име, презиме и фамилия 
Брой точки 
от интервю 

1. Елиф ======== Якуб 34,33 

 
Забележка: Окончателният резултат на всеки кандидат е средно аритметичен на сбора от оценките, получени 

от всеки член на конкурсната комисия при провеждане на интервюто и отразени в Приложение № 5 от НПКПМДСл.  
 
С оглед Приложение № 8 от НПКПМДСл  и на основание чл. 10д, ал. 1 от ЗДСл и чл. 44, ал. 1 от 

НПКПМДСл Комисията класира кандидатите, показали най-добри резултати, както следва: 
 На първо място: Елиф ====== Якуб с общо 309,65 точки; 
 На второ място: Няма класиран кандидат. 
 На трето място: Няма класиран кандидат. 

 
Всички материали и настоящият протокол да се предадат на органа по назначаване в законоустановените 

срокове.   
 Комисията приключи работа в 14:45 часа. 
 
 Приложения:  

1. Формуляри, попълнени съгласно приложение № 5 и приложение №  8 от Наредбата за провеждане на 
конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 

2. Всички документи на класираните кандидати. 
 
 
Председател:      Членове:     
Петранка Петрова (п)  (п)    Йорданка Кръстева (п) (п)   Цветанка Бобачева  (п)            
(п)   


