
 

ПРОТОКОЛ 

 Днес, 26.09.2016 г. в 16,20 часа, започна заседанието на  комисията за 

провеждане на конкурс за заемане длъжността „Експерт „Информационни и 

комуникационни технологии“ в дирекция „Администрация“ в Централната избирателна 

комисия, определена с протоколно решение от 19 септември 2016 г., в състав: 

 Владимир Пенев – член на ЦИК 

 Емануил Христов – член на ЦИК 

 Мартин Райков – член на ЦИК 

Красимира Манолова – директор на дирекция „Администрация“ и 

Страшимир Страшимиров – външен експерт. 

 

 І. Документи за участие в конкурса за заемане длъжността „Експерт 

„Информационни и комуникационни технологии“ са подали петима кандидати, 

посочени по реда на постъпване на заявленията им:  

1. Пламенка Атанасова Ангелова 

2. Иванка Георгиева Стойнева 

3. Стоян Любенов Галев 

4. Петрана Ангелова Петрова 

5. Веселина Костадинова Тихолова 

 

ІІ. Комисията разгледа документите на кандидатите за заемане длъжността 

„Експерт „Информационни и комуникационни технологии“, по реда на тяхното 

подаване и констатира, че: 

 

Кандидатите, които отговарят на обявените от ЦИК минимални изисквания за 

заемане на длъжността са, както следва: 

1. Пламенка Атанасова Ангелова 

2. Иванка Георгиева Стойнева 

3. Петрана Ангелова Петрова 

4. Веселина Костадинова Тихолова 

 

Кандидатът Стоян Любенов Галев не е представил документ по раздел I., т. 5 от 

обявата. Кандидатът е представил документ, удостоверяващ продължителност на 

осигурителния и трудовия стаж, но липсва документ, доказващ продължителността на 

професионалния опит в областта на техническите науки, информационни технологии, 

приложна математика. 



ІІІ. Предвид изложеното комисията реши: 

А. Допуска до участие в следващия етап на конкурса кандидатите: 

1. Пламенка Атанасова Ангелова 

2. Иванка Георгиева Стойнева 

3. Петрана Ангелова Петрова 

4. Веселина Костадинова Тихолова 

 

Б. Не допуска до участие в следващия етап на конкурса кандидата: 

1. Стоян Любенов Галев 

 

 Комисията реши решаването на теста и интервюто с кандидатите да се проведат 

на 4 октомври 2016 г. (вторник) от 10,00 ч. в Централната избирателна комисия, на 

адрес: гр. София, пл. „Княз Александър Първи“ № 1, етаж мецанин. 

Заседанието приключи в 17,00 часа. 

 

 Комисия: 

 

 Владимир Пенев ………………...П…….. 

 Емануил Христов ………….....…П…….. 

 Мартин Райков …..…………...…П…….. 

Красимира Манолова …………..П…..… 

Страшимир Страшимиров …..…П…….. 




