
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
за класиране на кандидати от  проведено интервю за стажантски места в 

Областна администрация – Добрич по програма за летни стажове в Държавна 

администрация – Добрич 

 

           Днес, 22.05.2015 г. от 1000 часа в зала „Пресцентър” на Областна 

администрация - Добрич, комисия в състав: 

                Председател – Йордан Йорданов – зам. областен управител 

                1. Божидар Божилов – главен секретар 

                2. Кемал Асан – гл. експерт, дирекция АКРРДС 

                3. Веселин Димитров - гл. експерт, дирекция АКРРДС 

                4. Пеню Петров - гл. експерт, дирекция АКРРДС 

                5. Детелина Драганова – гл. юрисконсулт в дирекция АПОФУС 

 

определена със Заповед № РкД-22-31/12.05.2015 г. на Областния управител се 

събра и проведе събеседване с явилите се кандидати. Предвид това, че 

Председателят на комисията е ангажиран, комисията се председателстваше от 

Главния секретар, а като резервен член бе поканен Пеню Петров, гл. експерт в 

Дирекция АКРРДС. След проведено събеседване с явилите се кандидати, 

комисията взе решение да представи на Областния управител следното 

предложение:  

Предвид попълнилите оценъчни формуляри от комисията (приложени към 

настоящия протокол), кандидатурата на Гергана Николайчева Маринова, с 

постоянен адрес гр. Добрич, студент във Великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методий”, да бъде одобрена и класирана в електронната система на 

програмата за стажове в Държавната администрация, 

предвид това, че второто лице Христина Паскалева Милева, заявила своето 

желание да стажува в Дирекция АПОФУС, не се е явило – същото да бъде 

отразено като констатация в електронната система на програмата за стажове в 

Държавната администрация, като неявил се. 

С оглед на това, че на 21.05.2015 г. в Областна администрация-Добрич  е 

постъпило писмо от Семра Назим Сюлейман (единствен кандидат за стажантско 

място в Дирекция АКРРДС) , регистрирано с вх. № РР-05-8/21.05.2015 г. с 



обяснение на това, че няма възможност да се яви на интервю, Комисията взе 

решение - да насрочи нова дата за събеседване с горепосоченото лице, като 

датата за интервюто да бъде 29.05.2015 г. от 1000  часа в Областна администрация 

-Добрич. След одобрение от страна на Областен управител, определянето на 

нова дата за събеседване с лицето да се въведе в електронната система на 

програмата за стажове в Държавната администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола: 
Мария Василева 
мл. експерт Дирекция АПОФУС 
 
Съгласувал протокола: 
Божидар Божилов 

Главен секретар 

 


