
ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 10.09.2016 г., в 10,00 часа, започна заседанието на комисията за провеждане на 

конкурс за възлагане извършване на машинописна дейност в ЦИК, определена с протоколно 

решение на ЦИК от 12 юли 2016 г., допълнено с протоколно решение от 24 август 2016 г., в 

състав: 

Йорданка Ганчева – член на ЦИК; 

Росица Матева – член на ЦИК; 

Владимир Пенев – член на ЦИК; 

Ерхан Чаушев – член на ЦИК; 

Мария Бойкинова – член на ЦИК 

Красимира Манолова – директор на дирекция „Администрация“. 

 

На заседанието комисията прие методика за провеждане на подбор за машинописец и за 

оценка на резултатите и определи писмо, което да бъде диктувано на кандидатите, а именно: 

писмо с изх. № МИ-03-274/28.06.2016 г. на ЦИК. 

Комисията определи за диктовчик г-н Владимир Пенев. 

В допълнение, на компютър в зала 76а беше инсталирана клавиатура, българска 

фонетична и БДС система за писане, както и принтер. 

В 11,00 часа за практическия изпит се явиха допуснатите кандидати: 

1. Юлиана Димитрова Божилова 

2. Вяра Димитрова Игнатова 

3. Ирина Бориславова Иванова 

4. Алмерия Монева Монева 

5. Димитринка Георгиева Ловрич 

6. Силвия Стефанова Стефанова 

7. Атанаска Христова Ямачева 

8. Катя Александрова Данчева 

Не се явиха кандидатите: 

1. Мария Пенкова (Василева) Балабанска-Стоянова 

2. Людмила Костадинова Янакиева 

Кандидатите се запознаха с методиката за провеждане на конкурса за извършване 

на машинописна дейност в ЦИК, срещу подпис.  

При въвеждане на текста на писмото кандидатите ползваха шрифт “Times New Roman”, 

14 pt. 

По реда на постъпване на заявленията на кандидатите беше диктувано горецитираното 

писмо, като времето за неговото изписване беше засичано с хронометър. На кандидатите беше 

предоставено време (по желание) за проверка на изписания текст и отстраняване на грешки. 



Допълнителното време също беше засичано с хронометър. Всички кандидати се възползваха от 

тази възможност. В последствие кандидатите записваха създадените текстове в отделен файл. 

Изписаните текстове бяха принтирани и върху тях бяха поставени собственоръчно трите имена 

и поредния номер на кандидата по реда на подаденото заявление. Членът на конкурсната 

комисия г-жа Красимира Манолова записваше върху принтираните текстове времето за 

въвеждане на текста, времето за проверка на текста за отстраняване на грешки в него и общото 

време за двете процедури.  

След приключване на процедурата текстовете на кандидатите бяха проверени за 

допуснати грешки. 

Въз основа на приетата методика, резултатите на кандидатите се определят от комисията, 

както следва: 

 

№ Име, презиме и фамилия Резултат по т. 2.1. 

от методиката 

(критерий за 

бързина) 

Резултат по т. 2.2. 

от методиката 

(критерий за 

безпогрешно 

писане) 

Общ брой 

точки 

1.  Юлиана Димитрова Божилова 47,7897 39,4011 87,1908 

2.  Вяра Димитрова Игнатова 37,1185 30,2626 67,3811 

3.  Ирина Бориславова Иванова 28,2531 93,0059 121,2590 

4.  Алмерия Монева Монева 25,7983 32,3164 58,1147 

5.  Димитринка Георгиева Ловрич 47,8021 93,2314 141,0335 

6.  Силвия Стефанова Стефанова 53,5821 124,4090 177,9911 

7.  Атанаска Христова Ямачева 48,9539 136,5001 185,4540 

8.  Катя Александрова Данчева 46,9507 140,5283 187,4790 

 

 Заседанието приключи в 13,30 часа. 

 

Комисия: 

Йорданка Ганчева ……………П………. 

Росица Матева ……..…………П………. 

Владимир Пенев ……..……….П………. 

Ерхан Чаушев …………………П………. 

Мария Бойкинова ……..………П………. 

Красимира Манолова …………П………. 




