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С П И С Ъ К 

 

на допуснати и недопуснати кандидати  

до участие в конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „юрисконсулт”  

в  дирекция „Административно – правно и финансово – стопанско обслужване“,  

в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ 

 

       

Въз основа на преценката от представените документи, конкурсната комисия 

 

 

                                                                    

Р Е Ш И : 

 

I. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:  
 

1. Петър Владимиров Бунарджиев 

2. Йосиф Спасов Спасов 

 

II. Не се допуска до конкурс - Няма недопуснати кандидати   

 

III. Провеждане на конкурса: 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят за провеждане на тест на 16.08.2022г. 

от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, ул. 

„Гурко“ № 5, ет. 5, зала 517.   

Интервюто ще се проведе на 16.08.2022 г. от 14.00 часа в сградата на 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, ул. „Гурко“ № 5, ет. 5, зала 517.   

 

 

Информационни източници, които кандидата може да ползва при подготовката 

за конкурса: 

1. Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна 

администрация“, 

2. Закон за държавния служител, 

3. Административнопроцесуален кодекс,  

4. Наказателно-процесуален кодекс,  

5. Граждански процесуален кодекс,  

6. Закон за административните нарушения и наказания,  

7. Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 
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IV. Система за определяне на резултатите:  

 

1. Оценяването на теста ще се извърши като на въпроси от 1-14 се поставя по 1т., 

при верен отговор, а на въпроси 15-24 по 2т., при верен отговор. Най-високата оценка 

от теста е 34 т., при всички верни отговори. 

 

2. Кандидатите получили „най-малко „18 точки“ се допускат до интервю, за което 

се уведомяват по посочена от тях електронна поща; 

 

3. За формиране на окончателния резултат от проведената конкурсна процедура, 

резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент „4“, а този получен 

от интервюто с коефициент „5“; 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:   
 

Мария Стефанова 

Главен секретар на ИАЖА      

 

 

 

Дата:   08.08.2022 г.  

                                                                                                        

                                                                                                                     
  


