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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М инис т ерс т в о  на  з ем ед ел иет о ,  х ранит е  и  г орит е  
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконт  

                                                                       

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 
ЗА  ДОПУСНАТИТЕ  И  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ     

за длъжността СТАРШИ EКСПЕРТ в сектор „Сортоизпитване за РХС и 

БСК“ – РАБОТНА ПЛОЩАДКА ГР. РАДНЕВО към  ГДСАС на  ИАСАС.          

/наименование  на  длъжността и звеното/ 

 
 

 
 

  І.  Таблица за  преценка  на представените документи от кандидатите.  
 
 

 
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността  съгласно  

обявата: 

 

• заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 
2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност 
на държавни служители (НПКПМДСл); 
 

• декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; 
 

 

• копия от документи за придобитата образователно-квалификационна 
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват 
за длъжността; 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; 
 

• копия от документи, удостоверяващи продължителността и о бластта на 
професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, 

и/или осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, 
доказващ извършване на дейност в чужбина) ; 
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• копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен 
служител – при наличие на такива. 
 

 
  / Тук се посочват документите, които  се изискват от кандидатите съгласно  обявата –  
декларация, копия от документи за образователно- квалификационна степен и др./ 

 
 
 

         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; 

• да имат мин. образователно-квалификационна степен: бакалавър; 

• професионален опит за длъжността – 1 година  или да имат 

присъден най-малко V младши ранг; 

• предпочитана специалност – аграрни науки. 

 

  / Тук се посочват минималните и специфични изисквания , които са посочени в обявата по  

реда на чл.13, ал. 1 и на които трябва да отговаря кандидатът, за да бъде допуснат до конкурса /  

 
 

 
Име,презиме               Представени             Удостоверяват ли              Основание 
и фамилия                   ли са всички       представените документи             за  
на кандидата              документи ,         съответствие   на кандидата   недопускане  

                                    според обявата 1   с обявените  изисквания 
                                                                             за длъжността 2 
                                                               

 

1 Ивайло Стефанов 
Стоянов 

да да не 

 

 

1 На  съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на 

изискваните в обявата,  се записва “да”.На съответния ред срещу името на кандидата, чиито 

представени документи  не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва 

конкретно кои документи  не съответстват на обявата или липсват.  

2 На  съответния  ред срещу името на кандидата , чиито представени документи удостоверяват 

изпълнението  на изискванията за заемането на  

на длъжността, се записва “да”.На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени 

документи  не удостоверяват изпълнението на изискванията  за заемането на длъжността, в 

таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.  
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    ІІ. Въз основа на преценката  конкурсната  комисия  реши: 
 
            а/ ДОПУСКА до конкурс следните кандидати: 

 

1. Ивайло Стефанов Стоянов 

 

    ПОСОЧЕНИТЕ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ НА ТЕСТ НА 

01.09.2020 Г. ОТ 10,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ИАСАС - София 

 

 

 

 

        б/ НЕ СЕ ДОПУСКАТ до конкурс следните кандидати - НЯМА 
 
 
 

 

 

Председател:        /П/ 

 
 
Иван Василев – началник отдел „Сортоизпитване за РХС и БСК“                                                                                           

          

    Дата:   11.08.2020 г. 
     

  


