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ПРОТОКОЛ № 3 

 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД-08-49/16.08.2017 г.  на 

Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение за 

провеждане на конкурс за длъжността „Главен счетоводител” в отдел 

„Административно, правно и финансово обслужване” 

 

Днес, 13.09.2017 г. Комисията, назначена със Заповед № РД-08-49/16.08.2017 г.  на 

Председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение, 

проведе заседание във връзка с резултатите от проведения на 13.09.2017 г. тест с 

допуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител” в отдел 

„Административно, правно и финансово обслужване” в Национална агенция за 

професионално образование и обучение. 

До решаване на теста са допуснати 3-ма кандидати. 

От допуснатите 3-ма кандидати се явиха двама.  

Не се яви Янка Михайлова Младенова. 

След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите 

изтегли чрез жребий един от вариантите на теста – (Вариант № 3) и го обявяви на 

всички кандидати.  

Председателят на комисията обяви началото на теста в 10,10 часа. Същият 

приключи в 10,42 ч. (в рамките в определения срок от 60 минути). 

По време на работа в залата, квестор бе Николай Николов.  

Комисията определи резултатите от проведения тест за длъжността „главен 

счетоводител”, в който са включени въпроси, свързани със областите на дейност и 

преките задължения за съответната длъжност. Чрез теста бяха проверени знанията и 

компетентностите на всеки кандидат. 

 

Резултати на кандидатите от теста:  

№ Име, презиме и фамилия на кандидата Точки от теста 

1 Милко Любенов Стефанов 5.00 

2 Валентин Петков Николов 
4.00 

 

 До участие в интервюто, с получена оценка над минималния резултат „3.40 

точки“ съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите за държавни служители се допускат:            

№ Име, презиме и фамилия на кандидата Точки от теста 

1 Милко Любенов Стефанов 5.00 

2 Валентин Петков Николов 4.00 
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 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 14.09.2017 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 – Валентин Петков Николов 

от 10,30 часа –  Милко Любенов Стефанов 

 

 

 

 


