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О Б Щ И Н А  „Р О Д О П И”   -   ОБЛАСТ  П Л О В Д И В 

Пловдив 4000, ул. „Софроний Врачански” №1а                             Тел: 032 / 604100   факс: 032 / 625776 

www.rodopi-bg.org;                                                                                  e-mail: municipality_rodopi@abv.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ 
за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 

 

за длъжността Директор Дирекция „Обща администрация“ на Община „Родопи”  

административно звено: Общинска администрация „Родопи” 

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

- писмено заявление по образец за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 от           

чл. 17, ал. 2 от НПКДС; 

- декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 

- декларация съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗДС, във връзка с чл. 5, ал. 2 от ЗДС; 

- копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен; 

- копия от документи, удостоверяващи професионален опит, или придобит ранг като 

държавен служител; 

- други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността. 

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

- степен на образование – Магистър 

- професионален опит – не по-малко от 4 години 

 

 

 

 

Име, презиме и 

фамилия на 

кандидата 

 

 

 

Представени ли са 

всички документи, 

които се изискват 

според обявата 1 

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 2 

 

 

 

Основание за 

недопускане 

    

Ивайло Георгиев 

Йотков 

 

ДА 

 

ДА 

 

НЕ 

Румен Кирилов 

Кръстев 

 

ДА 

 

ДА 

 

НЕ 

Ася Иванова 

Авджийска 

ДА ДА НЕ 

Боряна Любенова 

Филчева 

ДА ДА НЕ 

Магдалена Стоичкова 

Меретева-Чушкова 

ДА ДА НЕ 
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Георги Колев 

Арменов 

ДА ДА НЕ 

Ивелина Димитрова 

Стефанова 

ДА ДА НЕ 

Валентин Николов 

Петрински 

ДА ДА НЕ 

Пламен Славейков 

Кондов 

ДА ДА НЕ 

Койчо Петков 

Касабов 

ДА ДА НЕ 

Пенка Иванова 

Ангарска 

ДА ДА НЕ 

Красимир Иванов 

Тодоров 

ДА ДА НЕ 

Йохан Томас 

Девлетян 

ДА ДА НЕ 

Лина Димитрова 

Самандова 

ДА ДА НЕ 

 

Вела Георгиева 

Манчева 

ДА  

НЕ 

 

- Не удостоверява 

изискването за 

минимален 

професионален стаж 4 

години. 

 

ДА 

Иван Николов Димов  

ДА 

 

НЕ 

 

- Не удостоверява 

изискването за 

минимален 

професионален стаж 4 

години. 

 

ДА 

 

 

 

 

 

 

 

Иванка Георгиева 

Станчева 

 

ДА 

 

НЕ 

 

- Не удостоверява 

изискването за 

минимален 

професионален стаж 4 

години. 

 

ДА 

Донка Михайлова 

Михайлова 

 

НЕ 

 

- Не са представени 

документи, 

удостоверяващи 

професионален опит. 

 

НЕ 

 

- Не удостоверява 

изискването за 

минимален 

професионален стаж 4 

години. 

 

ДА 

Ирена Иванова 

Сивинова 

 

НЕ 

Не представя диплом 

 

НЕ 

 

 

ДА 
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за степен на 

образование-магистър 

Не са представени 

документи, 

удостоверяващи 

трудов и 

професионален опит 

- Не удостоверява 

изискването за 

минимален 

професионален стаж 4 

години. 

Юлиана Йорданова 

Никова 

 

ДА 

 

НЕ 

 

- Не удостоверява 

изискването за 

минимален 

професионален стаж 4 

години.  

 

 

ДА 

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

 - Ивайло Георгиев Йотков 

 - Румен Кирилов Кръстев 

 - Ася Иванова Авджийска 

 - Боряна Любенова Филчева 

 - Магдалена Стоичкова Меретева-Чушкова 

 - Георги Колев Арменов 

 - Ивелина Димитрова Стефанова 

 - Валентин Николов Петрински 

 - Пламен Славейков Кондов 

 - Койчо Петков Касабов 

 - Пенка Иванова Ангарска 

 - Красимир Иванов Тодоров 

 - Йохан Томас Девлетян 

 - Лина Димитрова Самандова 

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.01.2016 г., от 15.00 часа, в сградата 

на Община „Родопи”, а именно на адрес: гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански”  № 1а. 

 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

 

Име, презиме и 

фамилия 

Основание за недопускане 

Красимира Росанова 

Нанкова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. 

Сияна Красимирова 

Кехайова 

Лицето е малолетно – посочена дата на раждане 08.07.2015 г. Не 

прилага декларация по чл. 7, ал. 4 от ЗДС. С приложените документи 

/служебна книжка/ се удостоверява професионален опит 01 г. 01 м. 16 

дни. 

Виолета Арнаудова Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 
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Красимир Чавдаров 

Синапов 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен  „магистър“.  Не е приложена 

декларация по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, 

ал. 4 от ЗДС. 

Николина Димитрова 

Трайкова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен .  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Димитър Михайлов 

Михайлов 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Ивелина Стоянова Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Даниела Димитрова 

Костова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Апостол Петров 

Райчев 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Венилина Стоянова 

Стоянова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Десислава Иванова 

Лукова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Иванка Павлова Янева Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Елена Иванова 

Радичева 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Иван Бисеров 

Абаджиев 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 
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Кремена Вълчева 

Александрова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Наталия Иванова 

Статкова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Мартин Тилев Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Александър Николов 

Лечев 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Росица Димитрова 

Герджикова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Васко Димитров 

Арнаудов 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Елена Василева 

Костадинова 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Недялко Николов 

Колев 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Веселин Бисеров 

Сувариев 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Христина Димитрова 

Вачева 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен.  Не е приложена декларация 

по чл. 17 от НПКДС. Не е приложена декларация по чл. 7, ал. 4 от 

ЗДС. 

Мария Иванова 

Топчийска 

Не са приложени документи, удостоверяващи трудов и 

професионален стаж. Не са приложени документи за придобита 

образователно-квалификационна степен  „магистър“.  Не е приложена 

декларация по чл. 7, ал. 4 от ЗДС. 
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Всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен 

срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на 

конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура. 

Протоколът се състави на основание чл. 20, ал. 3 от НПКДС във връзка с провеждането 

на конкурсна процедура на конскурс обявен със Заповед № 766/01.12.2015 г. на Кмета на 

Община „Родопи”, оповестен чрез публикуване на обявление във в-к „Марица” на 30.11.2015 г. 

и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. 

Подписи на членовете на конкурсната комисия: 

 

Председател: 

  

Таня Атанасова Бочукова – Зам.-кмет  

 

Членове: 

 

Стоянка Ангелова Андреева – Началник отдел „СО”, Тя и Гл. счетоводител 

 

Юлиян Велиславов Карабов – Главен юрисконсулт „ОА” 

 

Здравка Руменова Найденова - Юрисконсулт 

 

Василка Костадинова Горева – Гл. експерт „ЧР” 

 

 

 

 

 

Дата: 18.12.2015 г. 


