
 

 
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 
 

СПИСЪК 
на  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“. 

 

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 
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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 

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 

 
Списъците са изготвени на основание чл.21, ал.1 от НПКПМДС, във връзка с  

провеждането на конкурсна процедура за конкурс Началник на отдел „Образование, социални 
дейности, култура, спорт и туризъм“, обявен със Заповед № 209 от 11.03.2022г. на Кмета на 
Община „Родопи“ – област Пловдив. 

  
На основание чл.21, ал.4 от НПКПМДС списъците на допуснатите и недопуснатите 

кандидати се обявяват на интернет страницата на администрацията. 
 
 Всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен 
срок от обявяването на списъците, в която мотивира своите възражения срещу решението на 
конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура. Органът по назначаването се 
произнася по жалбата в 3-дневен срок от нейното получаване (чл.22, ал.1 и ал.2 от НПКПМДС). 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  КОМИСИЯ:
Борислав  Инчев  
Заместник –кмет  „ОСДКСТ“ и   непосредствен ръководител на конкурсната длъжност 

Заличени обстоятелства съгласно чл.2 от ЗЗЛД




