
ПРОТОКОЛ

Днес, 09.08.2016 г.,  в 12,00 часа, започна провеждането на конкурс за заемане на 
длъжността  „Експерт  Информационни  и  комуникационни  технологии“  в  дирекция 
„Администрация“  на  Централната  избирателна  комисия  от  комисия,  определена  с 
протоколно решение на ЦИК от 12 юли 2016 г., допълнено с протоколно решение от 28 юли 
2016 г. на ЦИК, в състав:

Мария Мусорлиева – зам.-председател на ЦИК;

Йорданка Ганчева – член на ЦИК;

Ерхан Чаушев – член на ЦИК;

Камелия  Нейкова  –  член  на  ЦИК  (резервен  член  поради  отсъствие  на  Росица 
Матева);

Красимира Манолова – директор на дирекция „Администрация“ в ЦИК;

Страшимир Страшимиров – външен експерт 

За решаване на теста се явиха допуснатите кандидати:

1. Красимира Парушева Мекерова

2. Кирил Руменов Русев

Кандидатите бяха запознати с методиката за провеждане на конкурса за заемане на 
длъжността, за която кандидатстват, срещу подпис. 

Комисията разработи три варианта на тест, всеки от тях с по 20 въпроса. Вариантите 
бяха запечатани в еднакви бели непрозрачни пликове. 

Кандидатът Кирил Руменов Русев изтегли вариант 2, след което в присъствие на 
кандидатите и конкурсната комисия се отвориха и останалите пликове, съдържащи другите 
два варианта на тест.

Решаването на теста започна в 12,10 часа и продължи до 12,45 часа, т. е. в рамките 
на  определеното  с  методиката  време.  За  оценяването  на  резултата  от  теста  комисията 
присъства  в  пълен  състав.  След  извършената  проверка  комисията  установи  следния 
резултат по реда на оценяването:

1. Кирил Руменов Русев – 10 т.

2. Красимира Парушева Мекерова – 8 т.



Кандидатите  бяха  уведомени  за  резултатите  от  теста  и  им  беше  предоставена 
възможност за запознаване с тяхната работа. 

Като взе предвид определения с методиката за провеждане на конкурса минимален 
резултат от теста за допускане на кандидатите до следващия етап на конкурса, комисията 
установи, че нито един от кандидатите не е получил минималния брой от 13 т. на теста, 
поради което предлага на ЦИК да прекрати провеждането му.

Комисията приключи своята работа на 9 август 2016 г., в 13,30 часа.

Комисия:

Мария Мусорлиева …………П……….

Йорданка Ганчева …………..П……….

Ерхан Чаушев ……...………..П……….

Камелия Нейкова ……….…..П……….

Красимира Манолова ……....П……….

Страшимир Страшимиров ....П……….


