
ПРОТОКОЛ

Днес,  11.02.2015  г.,  10.30  часа,  се  проведе  второ  заседание  на  комисия  за 
провеждане  на  процедура  за  подбор  на  кандидати  за  длъжността  „Финансов 
контрольор и човешки ресурси" в ЦИК в състав:

1. Мария Бойкинова - председател на комисията - член на ЦИК;
2. Мария Мусорлиева - заместник - председател на ЦИК; 
3. Иванка Грозева - член на ЦИК;
4. Росица Матева - член на ЦИК;
5. Петър Господинов - външен експерт по граждански договор, счетоводител, 

І . Комисията прие следните решения:

1. Приема  методика  за  провеждане  на  процедурата  за  подбор  за  длъжността 
„Финансов контрольор и човешки ресурси" в ЦИК;

2. Одобрява  тест  за  провеждане  на  втори  етап  на  процедурата  за  подбор  за 
длъжността „Финансов контрольор и човешки ресурси" в ЦИК;

3. Одобрява примерни въпроси и формуляр за оценка на кандидатите от интервю 
за  провеждане  на  трети  етап  на  процедурата  за  подбор  за  длъжността 
„Финансов контрольор и човешки ресурси" в ЦИК.

ІІ. На 11.02.2015 г. в 16.00 часа, комисията проведе втори етап на процедурата 
за подбор за длъжността „Финансов контрольор и човешки ресурси" в ЦИК, а именно 
- решаване на тест. 

Явиха се допуснатите двама кандидати.
Председателят на комисията запозна кандидатите с методиката за провеждане 

на процедурата и я предостави на всеки кандидат.
На всеки един от кандидатите бе предоставен тест с възможност за решаването 

му в рамките на 60 (шестдесет) минути, в присъствието на членовете на комисията. 
Кандидатите попълниха отговорите на теста в рамките на предвидения един 

час.
Всеки кандидат попълни трите си имена и се подписа върху индивидуалните 

формуляри за  оценка,  върху които комисията отбеляза резултата от теста на всеки 
един участник поотделно. 

ІІІ. След приключване на втория етап на подбор, комисията по провеждане на 
процедурата се събра и извърши оценка на отговорите, които нанесе във формуляр за 
оценка, както следва:

1. Красимир Велков Кондев - 10,0 т.
2. Ваня Цанкова Данаилова - 11,0 т.

Въз основа на тези оценки и съгласно методиката комисията допусна до трети 
етап на процедурата - провеждане на интервю и двамата кандидати. 

Комисията  уведоми  кандидатите  за  допускането  им  до  трети  етап  на 
процедурата и им предостави възможност да се запознаят с резултатите от теста.

ІV. Комисията проведе интервю с двамата допуснати кандидати с поредност, 
съобразно  поредността  на  постъпване  на  документите  за  кандидатстване  в  ЦИК. 



Интервюто  протече,  като  първо  бяха  задавани  одобрените  въпроси,  а  след  това 
членовете на комисията задаваха допълнителни въпроси.

Всеки кандидат попълни трите си имена и се подписа върху индивидуалните 
формуляри за оценка на кандидатите от интервюто, върху които всеки член на ЦИК 
постави своята оценка по одобрените в методиката показатели. 

Всички формуляри са приложени към настоящия протокол.

V. Всеки член на комисията нанесе индивидуалните оценки върху формулярите 
за  оценка  от  интервюто.  Въз  основа  на  тези  оценки  комисията  определи 
средноаритметичната  оценка  за  всеки  кандидат  от  третия  етап  на  провеждане  на 
процедурата, както следва:

1. Красимир Велков Кондев – 16,4 т.
2. Ваня Цанкова Данаилова -  21,0 т.

VІ. Комисията сумира резултатите от втори и от трети етап на процедурата и 
получи окончателна оценка, както следва:

1. Красимир Велков Кондев - 26,4 т.
2. Ваня Цанкова Данаилова - 33,0 т.

VІІ. Въз основа на получените оценки, комисията за провеждане на подбор за 
длъжността  „Финансов  контрольор  и  човешки  ресурси"  в  ЦИК  класира 
кандидатите, както следва:

На първо място - Ваня Цанкова Данаилова.
На второ място - Красимир Велков Кондев.

VІІІ.  Въз  основа  на  проведената  процедура  и  извършеното  класиране, 
комисията за провеждане на подбор предлага на ЦИК да сключи трудов договор с 
г-жа Ваня Цанкова Данаилова на длъжността „Финансов контрольор и човешки 
ресурси" в ЦИК.

Неразделна част от настоящия протокол са два броя формуляри за оценка на 
кандидатите от проведения тест и десет броя формуляри за индивидуална оценка 
от проведеното интервю. 
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