
 
 

С П И С Ъ К 
за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността: 

„Младши експерт“ 
в дирекция “ Обучение, международна дейност и проекти“ 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредбата за 
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители: 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Венцислава Ивайлова Вълева; 
2. Диана Христова Янева; 
3. Анна Мария Атанасова Ваклинова; 
4. Христо Пламенов Василев; 
5. Петя Красимирова Пеева; 
6. Вилиана Пламенова Георгиева; 
7. Светлин Кирилов Тодоров; 
8. Ваня Христова Гаджева; 
9. Ирина Благоева Гълева; 
10. Даниела Николова Борисова. 

Не се допускат до конкурс следните кандидати 
1. Теодора Илиева Тодорова, поради неизпълнено условие, посочено в 17, ал. 6 от 

НПКПМДС – Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от 
НПКПМДС не са подписани от кандидата с електронен подпис. В допълнение кандидатът не е 
посочил ПИН от Портала за работа в държавната администрация и не е предоставил част от 
изискуемите документи за участие в конкурса. 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 10.05.2022 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата 
на Института по публична администрация на ул. „Аксаков“ № 1, ет. 2, стая 205 за провеждане на 
тест за общи компетентности и познания за държавната администрация.  

Преди провеждането на теста допуснатите кандидати следва да представят документ за 
самоличност. 

С успешно преминалите теста кандидати ще се проведе интервю на 10.05.2022 г. (вторник) 
от 14:00 часа в сградата на Института по публична администрация на ул. „Аксаков” № 1, ет.3, стая 
305. 

На основание чл. 22, ал. 1 от НПКПМДС всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба 
до изпълнителния директор на ИПА в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която 
мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира 
конкурсната процедура. 

26 април 2022 г.     Председател на конкурсната комисия: 

 Гергана Георгиева 
Директор на дирекция ОМДП 


