
Списък 
на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в 

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност  „Главен експерт” – една 

щатна бройка, отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген“, дирекция „Консулски 

отношения”, Министерство на външните работи 

  
Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредбата за 
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители/приета с 
ПМС № 304 от 03.12.2019 г., обн. ДВ, бр.97 от 10.12.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 9 от 
31.01.2020 г., изм. и доп. ДВ, бр.29 от 09.04.2021 г., в сила от 09.04.2021 г./, конкурсната 
комисия реши:  

 
I. Допуска до конкурс следния кандидат: 

- Г. Цекова.    

 

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви на първия етап от конкурса  на          8 

февруари  2023 г. от 10:30 ч. в зала 101 „Антарктида“ в Министерството на външните 

работи, гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2, а при условие, че са го е издържал 

успешно и  на устен изпит /интервю/ в 15:00 ч.  на същата дата в зала 101 „Антарктида“. 

Необходимо е допуснатият кандидат да носи валиден български документ за 

самоличност и химикал, пишещ със син цвят.                          

 
II. Няма недопуснати кандидати. 
  
III. Първият етап на конкурса /писмена разработка по тема от обхвата на изискванията 
за длъжността/ да се проведе на 8 февруари  2023 г. от 10:30 ч. в зала 101 
„Антарктида“ в Министерството на външните работи, гр. София, ул. „Александър 
Жендов“ № 2.   

1. Продължителността на писмената част на конкурса да бъде 2 (два) 
астрономически часа. Членовете на комисията, определени да проверяват и 
оценяват, независимо един от друг, писмената работа по петстепенна скала с 
точност до 1,0, да нанесат резултата в отделни работни таблици. Критериите за 
оценка са следните: познаване на темата, аналитичност, грамотност 

2. При условие, че кандидатът е постигнал резултат най-малко „4“ на писмената 
част, то той ще бъде допуснат до интервю и уведомен в съответствие с чл.37, ал.2 
от НПКПМДСл за датата, мястото и часа на провеждане на  интервюто. 

3. В съответствие с чл. 42, ал. 1 от НПКМДСл, Комисията определи минимална 
оценка „4,00“, при която кандидатите се считат успешно издържали интервюто.  

4. Коефициентът, с който ще бъде умножавана оценката от писмената част е 6,  
коефициентът, с който ще бъде умножавана оценката от устната част е 4 /чл. 34, 
ал. 5 от НПКПМДСл/.  

 
 

 
                                                       Председател:    - п -  
                       Бойко Хаджийски 


