
   

 
ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК„СИНИТЕ КАМЪНИ“ 

 
8800 Сливен, ПК 122, тел/факс 044 662 961, тел. 044 624 632, ел. поща: dppsinite_kamani@iag.bg 

 
 

ПРОТОКОЛ 
за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 
за длъжността: Главен експерт – биоразнообразие, природозащитна и консервационна 

дейност – 1 /една/ щатна бройка  
в административно звено ДПП "Сините камъни" 

 
І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ 
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в 
конкурса съгласно обявата са: 
 Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 
от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС). 
 Декларация че е български гражданин или гражданин на друга държава членка на 
Европейския съюз, на друга държава - страна по споразумението за Европейско икономическо 
пространство или на Конфедерация Швейцария лицето, както и за обстоятелствата, че е 
пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ 
характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема 
определена длъжност. 
 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен. 
 Копие от документ удостоверяващ, продължителността на изискуемия професионален 
опит или придобития ранг като държавен служител. 
2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на 
длъжността съгласно обявата са: 
 образование: висше, минимална степен – Бакалавър по чл. 42, ал. 1, т. 2, б. „б” от 
Закона за висшето образование; 
 предпочитана специалност, по която е придобито образованието: биология и/или 
екология. 
 професионален опит: не по-малко от 2 /две/ години. 
 IV младши ранг. 
  3. Допълнителни изисквания за длъжността: 
 - Компютърни умения: работа с Microsoft /Word, Excel, Internet, Power point/ e 
предимство; 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

 
Представени ли са 
всички документи, 
които се изискват 
според обявата 1 

Удостоверяват ли 
представените 

документи съответствие 
на кандидата с 

обявените минимални и 
специфични изисквания 

за длъжността  2 

Основание 
за 

недопускане 

1. Ивелина Николаева Николова Да Да  
2. Деница Димитрова Жечева Да Да  
3. Георги Христов Петров Да Да  
4. Надя Георгиева Гетова Да Да  

 
 
 
 
 



ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: 
 
А).  Допуска до конкурс следните кандидати:  
 1. Ивелина Николаева Николова 
 2. Деница Димитрова Жечева 
 3. Георги Христов Петров 
 4. Надя Георгиева Гетова 
  
 Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 13.01.2014 г. от 
11:00 часа в зала № 19, ет.IV, к-с "Печ". 
 
 
 
Подпис на председател на конкурсната комисия: 
 

 
  Фатме Мустафова                                    __________________ 
 
 Членове: 
 

  1.  Дамян Дохчев                                   __________________  
 
   
  2. Росица Колева                                  __________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

Дата: 02.01.2014 г. 
 гр. Сливен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК„СИНИТЕ КАМЪНИ“ 
 

8800 Сливен, ПК 122, тел/факс 044 662 961, тел. 044 624 632, ел. поща: dppsinite_kamani@iag.bg 

 
 

СПИСЪК 
С НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

ПОДГОТОВКА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТА: 
 

Главен експерт – биоразнообразие, природозащитна и 
консервационна дейност – 1 /една/ щатна бройка 

 
 
1. ЗАКОН за защитените територии 
2. ЗАКОН за горите 
3. ЗАКОН за биологичното разнообразие 
4. ЗАКОН за лова и дивеча 
5. ЗАКОН за рибарството и аквакултурите 
6. ЗАКОН за туризма 
7. НАТУРА 2000 
8. Конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природни  
местообитания 
9. Конвенция за опазване на световното културно и историческо 
наследство, програми и фондове за околна среда 
10. ЗАКОН за държавния служител  
 
 
 
Дата: 02.01.2014 г. 
 гр. Сливен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


