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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 „главен инспектор” в  Районна железопътна 

инспекция гр. Пловдив, Главна дирекция „Железопътна инспекция“, в Изпълнителна 

агенция „Железопътна администрация“ 

 

 

      Въз основа на преценката от представените документи, конкурсната комисия 

 

 

                                                                            Р Е Ш И : 

 

I. Допуска до участие в конкурса следния кандидат:  
 

1. Стоян Василев Тилев 

 

II. Недопуска  до участие в конкурса следния  кандидат:  Няма 

 

    

III. Провеждане на конкурса: 

 

Допуснатите  кандидати трябва да се явят за провеждане на практически изпит на 

10.08.2021г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Железопътна 

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

Интервюто ще се проведе на 16.08.2021г. (понеделник) 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. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/761 НА КОМИСИЯТА от 16 февруари 2018 година за 

определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по 

безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за 

безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и 

за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията: 

ПРИЛОЖЕНИЕ I Процес на надзор съгласно член 3. 

 

2. Закон за железопътния транспорт: 

Глава първа – Общи разпоредби 

Глава втора – Железопътна инфраструктура 

Глава трета – Железопътен превоз на пътници и товари; Раздел ІІ – Поддържане на превозните 

средства; Раздел ІІІ – Железопътни превозвачи 

Глава шеста „б“ – Безопасност и разследване 
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Глава седма – Контрол 

 

3. Устройствен правилник на ИА „Железопътна администрация“ 

Глава първа – Общи положения 

Глава втора – Правомощия на изпълнителния директор 

Глава трета – Структура, дейности, финансиране и организация на агенцията; Раздел І – Общи 

положения; Раздел ІІІ – Специализирана администрация, чл. 12 и чл. 14 

 

4. Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт 

Глава първа – Общи разпоредби 

Глава втора – Управление на безопасността; Раздел ІІІ – Система за управление на 

безопасността 

Глава трета Раздел VI Поддръжка на превозните средства 

Глава четвърта – Национален орган по безопасността 

 

5. Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на 

влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт 

Част първа – Общи положения 

Част втора – Правила за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура и 

подвижния железопътен състав; Дял пети – Експлоатационни пунктове 

Част трета – Правила за движение на влаковете и маневрената работа; Дял втори – Организация 

на работата в гарите; Глава седемнадесета – Осигуряване на влаковете със спирачна маса 

 

6. Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната 

железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз 

Глава Пета Раздел IV Разрешение за въвеждане в експлоатация на превозно средство 

 

7. Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите 

за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на 

превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за 

провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на 

превозите 

Глава първа – Общи положения; 

Глава трета – Ред за провеждане на изпитите 

 

8. Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към 

персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги 

дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи 

Глава първа – Общи изисквания 

Глава втора - Изисквания за медицинска и психологическа годност към персонала, който 

осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности 

Глава трета- Предпътни (предсменни) медицински прегледи 

 

IV. Система за определяне на резултатите: 

1. Проверка на практическите умения на всеки кандидат от проведения 

практически изпит и интервю. 

 

Критерии за оценка при провеждане на практическия изпит по 

специалността: 

- правилно възприемане на поставената задача; 

- познаване на нормативната уредба и вътрешните актове относими към 

поставената задача,  

- изчерпателност; 

- обоснованост на резултата.  
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            Оценяването ще се извърши по 5 - степенна скала, като най-високата оценка е „5“.  

 Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите 

членове на комисията. 

 До участие в интервю се допуска кандидат, чийто резултат от практическия изпит е 

най-малко  „4“. 

 

2. Оценяването на интервюто ще се извършва по 5 - степенна скала, като най-

високата оценка е „5“. Минималния резултат, при който кандидатът ще се счита за 

успешно издържал интервюто е най-малко „4“. 

 

         3. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от общият резултат на всеки 

успешно издържал практически изпит, умножен с коефициент „4“ и резултата, получен от 

интервюто, умножен с коефициент „5“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:  /П/ 

 

Даниел Неделков – главен директор на ГД „Железопътна инспекция“ 

 

 

 

Дата:   26.07.2021г. 


