
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 
Търговище 

 

 
ПРОТОКОЛ 

гр.Търговище, 12.11.2020г. 
 
 На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за провеждане на 
конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, 
назначена със Заповед №415/09.11.2020г. на Панайот Димитров – Заместник областен 
управител и За областен управител на Област Търговище, съгласно Заповед 

№399/28.10.2020г. 
 

Р Е Ш И: 

 Утвърждава система за определяне на резултатите от конкурса за заемане на  
длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и 
държавна собственост”, както следва: 
 1.Трите различни варианта на теста да съдържат по 35 въпроса, като всеки верен 

отговор носи 1 точка, а всеки грешен отговор 0 точки. Минималният резултат, при който 
кандидатът да се счита за успешно издържал теста да е 30 точки. 
 При решаване на теста, верният отговор се загражда с кръг. Корекции са недопустими 
и отговорът се счита за грешен. 
 2.Минималният резултат, при който кандидатът се счита  успешно издържал интервюто 
е 3 (три) по скала от 1 до 5. 
 3.Окончателният резултат от конкурса да се определя като сбор от резултатите, които 

са получени от теста и интервюто, като резултатът от теста се умножи с коефициент 3, а 
резултатът от интервюто се умножи с коефициент 5. 
 На основание чл.34, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 
мобилност на държавни служители, времето за решаване на теста да бъде 90 (деветдесет) 
минути, след обявяване на неговото начало. 
 На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители горепосоченото да се обяви на участниците преди 

започването на конкурса.  
 Нормативна база за подготовка: Закон за администрацията, Закон държавния 

служител, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за собствеността, Закон за 

държавната собственост, Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, 

Закон за устройство на територията, Закон за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 
Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище    

/П/       

и членове:  

1. Георги Георгиев – директор на дирекция АКРРДС     

/П/   

2. Тюркян Хайрулла – главен експерт в дирекция АКРРДС 

/П/ 

3. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС 

/П/  

4. Татяна Тодорова  - главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС  

/П/   

5. Мая Тодорова  - старши експерт в дирекция АПОФУС  

/П/   

 

Дата: 12.11.2020г. 
   


