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СПИСЪК 
 

на допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността СТАРШИ 

СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/. 

 

 

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 

мининимални и 

специфични изисквания 

за длъжността 

Основание за 

недопускане 

1. Нуртен Шабан 

Мехмед 

Да Да Няма 

2. Красимира 

Тодорова Боева 

Да Да Няма 

3. Илиана Николаева 

Вълканова-Ангелова 

Да Да Няма 

4. Ивалина Митева 

Георгиева 

Да Да Няма 

5. Иван Илиев Илиев Да Да Няма 

6. Ваня Петкова 

Пеева 

Да Да Няма 

7. Никола Георгиев 

Димов 

Да Не 

Представените документи не 

удостоверяват нормативно 

изискващият се 

професионален опит за 

длъжността – 2 години 

Чл. 20, ал. 2, т. 1 

от Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и 

подбора при 

мобилност на 

държавни 

служители 

(НПКПМДС) 

Чл. 2, ал. 2 от 

Наредба за 

прилагане на 

класификатора на 

длъжностите в 

администрацията 

(НПКДА) 

8. Валентина 

Красимирова Колева 

Не 

Не са представени 

документи, 

удостоверяващи 

нормативно 

изискващият се 

професионален 

Не 

Не са представени документи, 

удостоверяващи нормативно 

изискващият се 

професионален опит за 

длъжността – 2 години 

Чл. 20, ал. 2, т. 1 

от Наредбата за 

провеждане на 

конкурсите и 

подбора при 

мобилност на 

държавни 
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опит за 

длъжността – 2 

години 

служители 

(НПКПМДС); 

Чл. 2, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба за 

прилагане на 

класификатора на 

длъжностите в 

администрацията 

(НПКДА)  

9. Атанас Веселинов 

Карашев 

Да Да Няма 

10. Петър Георгиев 

Георгиев 

Да Да Няма 

11. Ваня Сидерова 

Славова 

Да Да Няма 

12. Даниела 

Маринова Станкова 

Да Да Няма 

 

 

Въз основа на преценката, конкурсната комисия реши: 

 

 Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Нуртен Шабан Мехмед 

2. Красимира Тодорова Боева 

3. Илиана Николаева Вълканова-Ангелова 

4. Ивалина Митева Георгиева 

5. Иван Илиев Илиев 

6. Ваня Петкова Пеева 

7. Атанас Веселинов Карашев 

8. Петър Георгиев Георгиев 

9. Ваня Сидерова Славова 

10. Даниела Маринова Станкова 

     
         Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест, който ще се проведе на 02.08.2021 

г. от 09:30 часа в заседателната зала на трети етаж в ЦУ на ИАРА, на адрес: гр. Бургас, 

бул. „Княз Александър Батенберг“ № 1. 

         При успешно издържан тест, кандидатите следва да се явят на интервю на същата 

дата от 13:00 часа. 

 

 Не се допускат до конкурс следните кандидати:  
1. Никола Георгиев Димов  

2. Валентина Красимирова Колева 

 

 

 Система за определяне на резултатите: 

 

 Тест: 

 Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на ИАРА, 

както и въпроси, свързани с професионалната област на длъжността. 

 Тестът включва 30 /тридесет/ затворени въпроса с един възможен верен отговор. 

При посочване на друг отговор кандидатът удостоверява с подписа си, че корекцията е 
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негова. Всеки верен отговор носи 1 /една/ точка. Продължителността на решаване на 

теста е  1 /един/ астрономически час. 

 Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно 

теста и се допуска до следващия етап на конкурса – интервю, е 23 /двадесет и три/ 

точки; 

 

 Интервю: 

 Интервюто ще съдържа въпроси по критериите за преценка на кандидатите, 

съгласно Приложение № 5 към чл.42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на държавни служители за установяване в каква степен 

кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за 

изпълнението на длъжността. 

 Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал 

интервюто е 4,00. 

 

 Окончателен резултат на кандидата: 

 Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от 

провеждането на теста и интервюто, умножени с определените коефициенти. 

 Коефициентите, с които ще се умножат резултатите на кандидатите, предвид 

тяхната относителна тежест, са както следва: 

- Тест – коефициент 3; 

- Интервю – коефициент 5. 

 Кандидати, получили резултат под 4,00 на интервюто, не участват в крайното 

класиране. 

 

  

 

Председател на конкурсната комисия: ....................../П/..........................                       

                     /М. Златев/ 

 

 

mailto:office@iara.government.bg

