РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

ЗАПОВЕД
№ РД-11-102/01.08.2019 Г.

На основание чл. 10б от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 6, ал. 2 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

Н А Р Е Ж Д А М:
І. Определям комисия за провеждане на конкурсна процедура, открита със
Заповед РД-11-101/01.08.2019 г. за заемане на длъжността “младши експерт” в дирекция
„Административно - правно и финансово стопанско обслужване ”(АПФСО) в ИАППД, с
числен състав петима души и поименен състав, както следва:
1. Иваничка Николаева Енчева – директор дирекция АПФСО в ИАППД председател на комисията;
2. Ралица Василева Мартева – старши експерт в дирекция АПФСО, член на
комисията;
3. Илиян Любенов Бурмов – главен експерт в дирекция АПФСО, член на комисията;
4. Светломир Стоянов Стоянов – старши експерт в дирекция ЕППВО, член на
комисията;
5. Ирена Симеонова Минева – старши юрисконсулт в дирекция АПФСО, член на
комисията.
ІІ. Членовете на комисията нямат право да разгласяват информация, която им е
станала известна при провеждане на конкурса.
ІІІ. Заседания на комисията:
1. Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с мнозинство
повече от половината от всички членове;
2. За заседанията на комисията се води протокол, който се подписва от всички
членове;
3. Преди съставянето на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати всеки
член на комисията попълва декларация за липса на личен интерес от провеждането на
конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите, които пораждат основателни
съмнения в неговата безпристрастност;
4. Конкурсната комисия да изготви списъци на допуснатите и недопуснати
кандидати, които да се обявят на информационното табло на I-ви етаж на Агенцията – гр.
Русе, ул. „Славянска“ №6 на седмия ден от крайната дата за подаване на документи;
5. Комисията да определи дата за провеждане на конкурса.

