
   
 

 

С П И С Ъ К 

за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността: 

 

„Старши експерт – изследвания, анализи и организиране на събития“ 

в дирекция “ Обучение, международна дейност и проекти“ 

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия реши: 

 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Елена Николаева Димкина; 

2. Даниела Константинова Димова; 

3. Ина Венциславова Ангелова; 

4. Даниела Михайлова Баулова. 

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати 

 

1. Мариана Милчева Асенова, на основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за 

провеждане на конкурси в държавната администрация, във връзка с чл. 2, 

ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в 

администрацията  

 

2. Милена Любенова Ружина, на основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата за 

провеждане на конкурси в държавната администрация, във връзка с чл. 2, 

ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в 

администрацията и във връзка с Класификатора на длъжностите в 

администрацията 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.03.2019 г. от 10:30 часа в сградата на 

Института по публична администрация на ул. „Аксаков“ № 1, ет. 2, стая 205 за провеждане на 

тест.  

Преди провеждането на теста допуснатите кандидати следва да представят документ за 

самоличност. 

 

С успешно преминалите теста кандидати ще се проведе интервю на 11.03.2019 г. от 10:00
 

часа в сградата на Института по публична администрация на ул. „Аксаков” № 1, ет.3, стая 305. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси в държавната 

администрация всеки всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до Изпълнителния 

директор на ИПА в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите 

възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната 

процедура. 

 

 

25 февруари 2019 г.     Председател на конкурсната комисия: 

 

Анета Тушева 

Директор на дирекция ОМДП 
 


