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СПИСЪК 

 

 

НА  ДОПУСНАТИТЕ И  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС, ОБЯВЕН 

СЪС ЗАПОВЕД № РД 05-136 / 08.06.2020 г.  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА: 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ „СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГТ” В ДИРЕКЦИЯ 

„ГОРСКО СТОПАНСТВО”, „СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА  

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ 

 

                                                                  

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите: 

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:  

1) Заявление за участие по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/. 

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

3) Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  

допълнителна квалификация, / заверени с „Вярно с оригинала”/. 

4) Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на 

професионалния опит (копия на трудова книжка и/или служебна книжка, и/или 

осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване 

на дейност в чужбина). 

5) Документ удостоверяващ успешно преминат курс по чужд език – при наличие на такъв. 

6) Документ за работа с компютър в среда Windows. MS Office Package, Outlook Express и 

Internet – при наличие на такъв. 

 

  2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно 

обявата. 

 

Да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител. 

1) Образование:  

- висше образование, минимална образователно-квалификационна степен - „Бакалавър“; 

- образование: висше лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите, 

специалност от професионалното направление „Горско стопанство”, придобита 

професионална квалификация „Инженер по горско стопанство”. 

2) Професионален опит: 

-  най-малко 1 година опит в области свързани с функционалните задължения на 

длъжността и / или придобит ранг V младши. 

  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ 



Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

Представени ли са 

всички 

документи, които 

се изискват 

според обявата 

/1*/ 

Удостоверяват ли 

представените документи 

съответствие на кандидата 

с обявените минимални и 

специфични изисквания за 

длъжността /2*/ 

Основание за 

недопускане 

1. инж. Биляна Бориславова 

Василева 
да да няма 

2. Катя Георгиева 

Димитрова 
не не има 

3. Атанас Иванов Петков 
не не има 

4. Пламен Петров Мушков 
не не има 

5. Ивайло Тодоров  

Стоименов 
не не има 

 

II. Въз основа на експертната си преценката, конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. инж. Биляна Бориславова Василева 

Посочените кандидати следва да се явят на тест за установяване на професионални 

знания и умения  на  15.07.2020  г. от 10.00 часа в сградата на РДГ- София,  находяща се в  

гр. София, ул. „Аксаков”  № 14  на 5 етаж, Заседателна зала. 

 

б/  Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

 Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

         1. 
Катя Георгиева Димитрова 

Не са представени изискваните документи, 

съгласно реда посочен в обявлението . 

2. 
Атанас Иванов Петков 

Не са представени изискваните документи, 

съгласно реда посочен в обявлението . 

3 
Пламен Петров Мушков 

Не са представени изискваните документи, 

съгласно реда посочен в обявлението . 

4. 
Ивайло Тодоров Стоименов 

Не са представени изискваните документи, 

съгласно реда посочен в обявлението . 

 

Успешно издържалите  теста кандидати, ще бъдат уведомени за провеждането на 

интервюто – дата и час, след обявяването на резултатите от теста в сградата на РДГ- София, 

ул. Аксаков № 14. 

Конкурсна комисия, назначена със заповед № РД 05-160/23.06.2020 г. на Директора на РДГ 

София: 

              Председател:  

                /П/          Дата: 25.06.2020 г. 

 

 


