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ПРОТОКОЛ № 3 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-35/17.02.2017 г.  на 

Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение за 

провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция „Професионална 

квалификация и лицензиране”  

 Днес, 16.03.2017 г. Комисията, назначена със Заповед № РД-35/17.02.2017 г. на 

Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение, 

проведе заседание във връзка с резултатите от проведения на 16.03.2017 г. практически 

изпит с допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция 

„Професионална квалификация и лицензиране" в Национална агенция за 

професионално образование и обучение. 

До практическия изпит са допуснати 5 кандидати, които работиха в една група. 

За провеждане на практическия изпит бяха подготвени 5 работни места с 

мобилни компютри в заседателната зала на НАПОО.  

По време на работа в залата, квестор за групата бе Васил Христов.  

Определянето на мястото, на което всеки кандидат трябва да работи се 

осъществи с жребий от кандидатите.  

От допуснатите до практически изпит 5 кандидати, на  практическия изпит се 

явиха всичките кандидати.  

Изпитът за кандидатите от групата  започна в 10,30 часа и приключи в 12,30 

часа.  

Комисията определи резултатите от проведения практически изпит за 

длъжността „главен експерт”, като уменията на кандидатите са оценени по 5-степенна 

скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на 

комисията, съгласно формуляра за оценка, попълнен от всеки член на конкурсната 

комисия.  

 

Резултати на кандидатите от практическия изпит:  

№ Име, презиме и фамилия на кандидата Средноаритметична оценка от 

практическия изпит 

1 Радка Раденкова Раденкова 1.90 

2 Красимира Стоянова Толина 
4.80 

3 Миглена Емилова Никифорова 
4.75 

4 Красимира Иванова Занева 
4 

5 Петър Искъров Теодоров 
4 
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 До участие в интервюто, с получена оценка по-голяма или равна на 4 (четири) 

съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавни служители се допускат:            

№ Име, презиме и фамилия на кандидата Средноаритметична оценка от 

практическия изпит 

1 Красимира Стоянова Толина 4.80 

2 Миглена Емилова Никифорова 4.75 

3 Красимира Иванова Занева 4 

4 Петър Искъров Теодоров 4 

     

 Допуснатите до интервюто кандидати да бъдат уведомени по електронната поща 

и писмено за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.  

Интервюто ще се проведе на 24.03.2017 г. от 10,00 часа  в Заседателната зала на 

Националната агенция за професионално образование и обучение, гр. София, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5 както вече е обявено, като кандидатите ще се 

представят по следния график: 

от 10,00 часа – Красимира Стоянова Толина  

от 10,20 часа –  Миглена Емилова Никифорова 

от 10,40 часа – Красимира Иванова Занева 

от 11,00 часа – Петър Искъров Теодоров 
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