
ПРОТОКОЛ 

 Днес, 29.07.2016 г. в 11:05 часа, започна заседанието на  комисията за 
провеждане на конкурс за заемане длъжността „Финансов контрольор“ в 
администрацията на Централната избирателна комисия, определена с протоколно 
решение от 12 юли 2016 г., допълнено с протоколно решение от 28 юли 2016 г. на ЦИК, 
в състав: 

 Йорданка Ганчева – член на ЦИК; 

 Росица Матева – член на ЦИК;  
 Владимир Пенев – член на ЦИК; 
 Ерхан Чаушев – член на ЦИК; 

Красимира Манолова – директор на дирекция „Администрация“ и 
Милена Петкова – външен експерт. 

 І. Документи за участие в конкурса за заемане длъжността „Финансов 
контрольор“ са подали двама кандидати, посочени по реда на постъпване на 
заявленията им:  

1. Станислав Иванов Геров; 
2. Красимир Велков Кондев. 
ІІ. Комисията разгледа документите на кандидатите за заемане длъжността 

„Финансов контрольор“, по реда на тяхното подаване и констатира, че: 
Кандидатите са подали документи в срока посочен в обявата за конкурса. 
Двамата кандидати не отговарят на т.І.3. от посочените от ЦИК в обявата 

минимални изисквания за заемане на длъжността „Финансов контрольор“, т.е. нямат 
изискуемия минимален професионален опит – 5 години професионален опит в областта 
на финансовия контрол и одит в публичния сектор. 

Станислав Иванов Геров има по-малко от 5 години професионален опит в 
областта на финансовия контрол и одит в публичния сектор.  

Красимир Велков Кондев няма професионален опит в областта на финансовия 
контрол и одит в публичния сектор. 

ІІІ. Предвид изложеното комисията взе решение да не допусне до по-нататъшно 
участие в конкурса за заемане длъжността „Финансов контрольор“ и двамата 
кандидати, подали документи за участие в конкурса:  

1. Станислав Иванов Геров; 
2. Красимир Велков Кондев. 
 

 Комисията взе решение да прекрати конкурса за заемане длъжността „Финансов 
контрольор“ поради липса на кандидати отговарящи в пълнота на минималните 
изисквания за заемане на длъжността. 

Заседанието приключи в 11:20 часа. 
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