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ОБЩИНА  „РОДОПИ“   -   ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ 

Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански“ №1а                         тел: 032 / 604 100   факс: 032 / 638 289 
www.rodopi.bg;                                                                                    e-mail: obshtina@rodopi.bg 

 
ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 
 
за длъжността: Началник на отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и 
туризъм“, обявена със Заповед № 209 от 11.03.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ – област 
Пловдив, 
в административно звено:  ОБЩИНА  „РОДОПИ“  -  ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ, отдел 
„Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“. 
 

Днес, 28.03.2022г., в гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1а, Комисия, назначена 
със Заповед № 226 от 22.03.2022г. на Кмета на Община „Родопи“ – област Пловдив, в състав: 

Председател: 
 Борислав Инчев – Заместник-кмет „ОСДКСТ“ и непосредствен ръководител на 
конкурсната длъжност. 

Членове:   
- Иванка Петкова – Секретар на Община „Родопи“;  
- Юлиян Карабов – Главен юрисконсулт при Община „Родопи“; 
- Цветана Спасова, на длъжност Младши експерт „ЧР и ФА“ при Община „Родопи“, 

встъпила като редовен член на мястото на Василка Горева – Главен експерт „ЧР“ при Община 
„Родопи“ поради настъпила временна неработоспособност на последната; и 

- Пенка Димитрова – Началник на отдел „Счетоводство“ и Главен счетоводител на 
Община „Родопи“, 

се събра в 10:00 часа и разгледа представените документи на кандидатите в конкурса. 
 
 І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите. 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 
- писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 

(редакция в сила от 01.01.2022г.) от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни служители; 

-  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 минимална придобита образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“, с някоя от специалностите по хуманитарни, социални и стопански науки, 
счетоводство, финанси, икономика; 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 (трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ), 
които удостоверяват продължителността на професионалния опит; 

- други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността (по 
преценка на кандидата). 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 
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- степен на образование - „бакалавър“;   
- минимален ранг за заемане на длъжността ІІІ младши; 
- професионален опит – минимум 4 години; 
- вид правоотношение – служебно. 
 

Име, презиме и фамилия 
на кандидата 

Представени 
ли са всички 
документи, 

които се 
изискват 

според 
обявата 

Удостоверяват ли 
представените документи 

съответствие на кандидата 
с обявените минимални и 

специфични изисквания за 
длъжността 

Основание за 
недопускане 

 
Сузана Николова Николова 

 
ДА 

 
ДА 

 
НЕ 

 
 
Красимира Василева Вътева 

 
ДА 

 
НЕ 

Подаденото писмено заявление 
за участие в конкурса съгласно 
приложение №3 към чл.17, ал.2 
от НПКПМДС не е в редакция, 
в сила от 01.01.2022г.  
В подадената декларация  по 
чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС 
не е декларирано конкретно  
гражданство.  

 
ДА 

Чл.20, ал.2, т.1 
от НПКПМДС 

 
Стоян Николаев Бимбашев 

 
ДА ДА НЕ 

 
Пламен Климов Начев 

 
ДА ДА НЕ 

 
Ани Иванова Стоянкова 

 
НЕ 

Не е приложена 
декларация по 
чл.17, ал.3, т.1 от 
НПКПМДС. 

 

 
НЕ 

Кандидатът не е декларирал 
гражданство, както и 
обстоятелствата, че е 
пълнолетно лице; 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. 

 
ДА 

Чл.20, ал.2, т.1 
от НПКПМДС 

Мария Веселинова 
Димитрова 
 

ДА ДА НЕ 

 
Божидар Стефанов Паунов 

 
ДА 

 
НЕ 

Подадената  декларация по 
чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС 
не е коректно попълнена. Не е 
декларирано конкретно  
гражданство. 
Не се доказва изискуемият 
минимален професионален 
опит. 
 

 
ДА 

Чл.20, ал.2, т.1 
от НПКПМДС 
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Стоянка Ненова Босакова 

 
ДА 

 
НЕ 

Подаденото писмено заявление 
за участие в конкурса съгласно 
приложение №3 към чл.17, ал.2 
от НПКПМДС не е в редакция, 
в сила от 01.01.2022г.  
В подадената декларация  по 
чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС 
не е декларирано конкретно  
гражданство. 

 
ДА 

Чл.20, ал.2, т.1 
от НПКПМДС 

 
II. Въз основа на преценката Комисия реши: 
а) Допуска до участие в конкурса следните кандидати: 

 - Сузана Николова Николова 
 - Стоян Николаев Бимбашев 
 - Пламен Климов Начев 
 - Мария Веселинова Димитрова 
  

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за решаването на тест на 07.04.2022г. 
(четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община „Родопи“, находяща се в гр. Пловдив,                      
ул. „Софроний Врачански“ № 1а - заседателна зала. 
  

б) Не се допускат до конкурса следните кандидати: 
 
 Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 
1. Красимира Василева Вътева Чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДС 
2. Ани Иванова Стоянкова Чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДС 
3. Божидар Стефанов Паунов Чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДС 
4.  Стоянка Ненова Босакова Чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДС 

  
  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  КОМИСИЯ:  …
Борислав  Инчев  
Заместник –кмет  „ОСДКСТ“ и   непосредствен ръководител на конкурсната длъжност 

 
 

ЧЛЕНОВЕ
1. …………
Иванка Пе
Секретар на Община „Родопи“ 
 
2. 
Юл
Главен юрисконсулт 
 
3. 
Цветана  Спасова 
Младши експерт „ЧР и ФА“ 
 
4. 
Пенка  Димитрова 
Началник на отдел „Счетоводство“ и Главен счетоводител  

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от 
ЗЗЛД

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД




