
ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 01.08.2017 г., в 11,00 часа, започна заседанието на комисията за провеждане 

на конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на 

Централната избирателна комисия, определена с протоколно решение на ЦИК от 

24 януари 2017 г., изменено с протоколно решение на ЦИК от 13 юни 2017 г., допълнено с 

протоколно решение на ЦИК от 11 юли 2017 г., в състав: 

Владимир Пенев – председател на конкурсната комисия, член на ЦИК; 

Йорданка Ганчева – член на ЦИК; 

Камелия Нейкова – член на ЦИК; 

Ерхан Чаушев – член на ЦИК; 

Румен Цачев – член на ЦИК; 

Красимира Манолова – директор на дирекция „Администрация“ 

Ина Лечева – външен експерт 

 

В 11,00 часа за решаване на теста се явиха допуснатите кандидати: 

1. Мирела Георгиева Петкова 

2. Венетка Леонидова Йовчева 

Не се яви допуснатият кандидат: 

1. Тодор Милев Милев 

Кандидатите се запознаха с методиката за провеждане на конкурса за заемане 

на длъжността, за която кандидатстват, срещу подпис.  

Кандидатът Мирела Георгиева Петкова изтегли вариант 1, 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 11,10 часа и продължи до 11,35 часа, т. е. в 

рамките на определеното с методиката време. Веднага след това комисията 

извърши проверка и оценяване на резултата от теста и установи следния резултат: 

1. Мирела Георгиева Петкова – 13 точки  

2. Венетка Леонидова Йовчева – 24 точки  

След оценяването кандидатите бяха уведомени за постигнатите от тях 

резултати от теста и им беше предоставена възможност за запознаване с тяхната 

работа. Кандидатите не се възползваха от предоставената им възможност. 

Комисията проведе интервю с двамата явили се кандидати за заемане на 

длъжността. 



На кандидатите бяха задавани от членовете на комисията един и същи кръг 

въпроси за оценка на аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа 

в екип, комуникативна компетентност и професионална компетентност.  

За оценка на компетентностите на кандидатите всеки член на комисията 

попълни индивидуален формуляр за кандидата, подписан преди началото на 

интервюто от кандидата и от съответния член на комисията.  

Кандидатите получиха следните оценки от интервюто: 

1. Мирела Георгиева Петкова – 14,86 точки 

2. Венетка Леонидова Йовчева – 15,71 точки  

Общата оценка на кандидатите от теста и интервюто е, както следва: 

1. Мирела Георгиева Петкова – 27,86 точки  

2. Венетка Леонидова Йовчева – 39,71 точки  

  

 Комисията приключи своята работа в 13,00 часа. 

 

Комисия: 

Владимир Пенев …………П…………. 

Йорданка Ганчева ………. П ………… 

Камелия Нейкова ……….. П ………… 

Ерхан Чаушев …………… П ……..…. 

Румен Цачев ……………... П ……….. 

Красимира Манолова …… П ……….. 

Ина Лечева ……….…….… П ……….. 
 




