
С П И С Ъ К 

за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса 

 

за длъжността „главен секретар” на РЗИ-Смолян, обявен със Заповед № 148/28.09.2018 г. 

на директора на РЗИ-Смолян 

                                             

I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 

 

      1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 

 

1.1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; 

1.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, 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 от правото да заема длъжността, за 

която кандидатства /по образец/; 

1.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и 

допълнителна квалификация; 

1.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит 

/служебна, трудова или осигурителна книжка/ или придобит ранг като държавен служител. 

 

     2.  Минимални изисквания за заемане на длъжността: 

- образователно-квалификационна степен „магистър” от професионална област – 

медицина, дентална медицина, право, икономика, публична администрация или здравен 

мениджмънт; 

- 6 години професионален опит или присъден І младши ранг.  

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата  

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността  

Основание за недопускане 

1. Емилия Венелинова 

Кафеджиева - Делчева 

Да  Да  няма 

Ема Фиданова Енева Да  Не 

Представените 

документи не 

удостоверяват 

нормативно 

изискващия се за 

ръководната 

Чл.20 от НПКДС. 

Чл.2  ал.2 и чл.5 от 

Наредбата за прилагане на 

класификатора на 

длъжностите в 

администрацията 



длъжност 

минимален 

професионален 

ръководен опит- 6 

години или 

притежаван I 

младши ранг 

      

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

 

 

а) Допуска до конкурс: 

 

Емилия Венелинова Кафеджиева - Делчева  

 

Допуснатият кандидат трябва да представи концепция за стратегическо управление на тема: 

„Визия за дейността и развитието на РЗИ – Смолян -  структура, административен подход и 

контрол на дейността“ в срок до 17.00 ч. на 26.10.2018 г. в Министерството на 

здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя” № 5 – Деловодство. Препоръчителен обем 

на концепцията – до 10 стандартни  машинописни страници. 

  

      Устната защита на представените концепции да се проведе на 31.10.2018 г. от 10 ч. в 

сградата на Министерството на здравеопазването, пл. Света Неделя № 5. 

 

б) Не се допускат до конкурс: 

 

Ема Фиданова Енева 

 

 

Председател: проф.д-р Красимир Гигов ……………… 

                        

 


