
Резултати от проведения изпитен тест за длъжността „Юрисконсулт” 
 

ПРОТОКОЛ  
 

за определяне резултатите от проведения изпитен тест при избора на кандидат по 
обявения конкурс за длъжността: „Юрисконсулт” в дирекция "Административно, правно, 
информационно обслужване, финанси и бюджет” - отдел „Административно, правно и 

информационно обслужване” 
 
 

            Днес 11 юни 2013 година, комисията за провеждане на конкурс за длъжността 
„Юрисконсулт” в дирекция "Административно, правно, информационно обслужване, 
финанси и бюджет” - отдел „Административно, правно и информационно обслужване” 
 на общинска администрация с. Крушари, назначена със Заповед РД-08-253/13.05.2013г. на 
кмета на община Крушари в състав:: 
 
Председател: 
1.Желка Великова –заместник кмет РРХД 
  
Членове:     
1.Юлия Стойкова – Секретар Община  
2.Веселина Иванова – Директор на дирекция АПИОФБ 
3.Диана Далакманска – юрист  
4.Радка Йорданова  - младши експерт ЧР в отдел АПИО 
 
се събра  в 10.00 часа в заседателната зала на третия етаж на общинска администрация 
Крушари и  направи проверка  на допуснатите  до решаване на тест кандидати, като 
установи следното:  
От допуснатите до решаване на тест  4 кандидати се явиха 4 както следва: 
1. Павел Иванов Тодоров 
2.Силвия Иванова Апостолова 
3.Мирослав Стоянов Ганев 
4.Марияна Стоянова Атанасова 
 
Единият от кандидатите Силвия Иванова Атанасова изтегли Вариант № 3 на теста. 
Решаването на теста започна в 10.05 часа, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 1 от 
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и приключи в 10.40 часа.  
Постигнатите резултати от кандидатите са следните: 
1. Павел Иванов Тодоров  - 22 точки 
2. Марияна Стоянова Атанасова  - 20 точки 
3. Мирослав Стоянов Ганев  -  20 точки 
4. Силвия Иванова Апостолова  - 16 точки 
 
Комисията взе следното решение: 
 
На основание т. 3 б от  протокол № 2 от 05.06.2013 г. до интервю се допуска един 
кандидат, постигнал  резултат над минималния от 21 точки, а именно: 
1. Павел Иванов Тодоров  - 22 точки 
 
Допуснатия кандидат да се яви на 17.06.2013 г. в 10.00 часа в заседателната зала на 
третия етаж на общинска администрация Крушари за провеждане на интервю. 
 
Комисия 
Председател:   /п/ 
 
                 Членове: 
1.   /п/                          3.  /п/ 
2.  /п/                           4. /п/ 
 



 


