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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 „старши експерт“ в дирекция „Регулиране“  

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. Пламен Тодоров Минев 

2. Минка Атанасова Гичева - Ганева 

 

II. Недопуска  до участие в конкурса следния  кандидат:  Няма недопуснати кандидати 

 

III. Провеждане на конкурса: 

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

09 февруари 2022 г. от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Железопътна 

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

    Допуснатите участници от практическия изпит ще се явят на интервю, което ще се 

проведе на 14 Февруари 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. Закон за железопътния транспорт; 

2. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ 

3. Наредба № 41 от 27 юни 2001 г. за достъп и използване на железопътната 

инфраструктура; 

4. Наредба № 43 от 11 септември 2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и 

колетни пратки; 

5. Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2007 година относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен 

транспорт. 
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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. 

  

 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:   
Калинка Великова – директор на дирекция „Регулиране“ 

 

Дата:   28.01.2022г.  

                                                                                                       Подпис:  

                                                                                                                /Калинка Великова/                       
  


