
ПРОТОКОЛ 

за допуснатите и недопуснатите кандидати  до участие в конкурс, обявен със заповед      

Заповед № РД 06-15 /27.08.2020 г. на директора на Лесозащитна станция София. 

 

за длъжността   „старши експерт” в Лесозащитна станция София 
 

 I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите 
 1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата: 
 1.1. заявление за участие в конкурс по образец – Приложение № 3 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/; 

 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 по съответен ред от правото да заема 
определена длъжност по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл; 

 1.3.копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; 
 2.  Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.  
 2.1. степен на образование – -"висше лесовъдско образование" по специалност от 

професионално направление "Горско стопанство" с придобита професионална квалификация 

"инженер по горско стопанство" или "магистър-инженер по горско стопанство" или 
"магистър-инженер" по специалностите "Горско стопанство", "Лесовъдство", "Лесоползване", 
"Лесоустройство", "Ловно стопанство", "Селекция, семепроизводство и горски култури", 
"Защита на горите", "Стопанисване на горите", "Ловно и рибно стопанство", "Лесоползване и 

икономика на горското стопанство" в съответствие с изискванията на Закона за висшето 
образование и §1, т.5 от ДР на Закона за горите..; 

 2.2. професионален опит – 1 година; 
 2.3. ранг – V младши. 

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. Росен Асенов Янев Да Да Няма. 

 
II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 
1. Росен Асенов Янев; 

     Посочения кандидат трябва да се яви на тест на 24.09.2020 г. от 10:00 часа                                                                                                  
в сградата на ЛЗС София - ІV -ти етаж, гр. София, ул. ”Шосе Банкя” № 3. 

     б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: 
Няма. 

 Успешно издържалия теста кандидат, ще бъде уведомен за провеждането на интервюто 
– дата и час, ЛЗС София - ІV -ти етаж, гр. София, ул. ”Шосе Банкя” № 3. 

 Конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД06-16 /01.09.2020 г. на директора на 
Лесозащитна станция София. 

   

 

Председател: инж. Илиян Мутафчийски /П/ 

        


