ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на конкурсната комисия за „началник на отдел“ в отдел „Инженерни и
благоустройствени“ на СО- Район „Лозенец”
Днес, 04.05.2020г., 17:30 часа, в гр. София, бул. „Васил Левски” № 2 се събра комисията в пълен състав,
определена със заповед на Кмета на Район „Лозенец” № РД-09-065/04.05.2020г, а именно:
Председател: инж. Витан Влахов- зам. кмет на Район „Лозенец” и членове:
1. Хрисимир Русев- с.д. секретар на Район „Лозенец“,
2. Мария Александрова, гл. експерт на Район „Лозенец“,
3. Гл. юрк. Ивана Минкина, вр.и.д. нач. отдел „ГРДУЧР”,
4. Виктор Георев- гл. експерт, отдел „ПООС”,
И след като горепосочените подписаха декларациите по прил. № 2 от НПКПМДСл, се откри заседанието
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на постъпилите заявления за участие в конкурса и изготвяне на списъците на
допуснатите и недопуснати кандидати;
2. Приемане на 3 варианта за писмения тест и стандартните въпроси за интервю;
3. Приемане на система за определяне на резултати при теста и интервюто (чл. 34, ал. 3 НПКПМДСл);
И след обсъждания бяха взети следните
РЕШЕНИЯ:
1. Прие се списък на допуснатите и недопуснатите до тест кандидати (Прил. № 4 НПКПМДСл), подали
заявления. Оправомощава Виктор Георев да го оповести на таблото за съобщения в сградата на
Район, на интернет- страницата на района, а по възможност- и по е- поща на кандидатите.
2. Утвърди три варианта за решаване на тест и стандартните въпроси за интервю;
3. Прие следната система за определяне на резултати за участниците от теста и интервюто:
3.1 ОТНОСНО РЕШАВАНЕТО НА ТЕСТ
Срок за решаване– 1 астрономичен час. Не се разрешава ползване на нормативни актове от кандидатите!
Тестът се състои от 30 затворени въпроси. Всеки верен отговор носи 1 точка.. Въпросите съдържат само
един верен отговор, а максимален брой верни отговори е 30 (тридесет). За успешно издържал се счита
кандидат, който е отговорил вярно на минимум 20 (двадесет) въпроса. Отговорът, който участникът
счита за верен с е отбелязва с окръжност (кръгче) върху буквата. При отказ от отбелязан като верен
отговор- срещу него се отбелязва „грешен” ръкописно от участника и с кръгче се огражда (буквата на)
другия отговор, който участникът счита за верен. Верните отговори от теста на всеки кандидат се
умножават със следните коефициенти:
От 20 до 24 верни отговори- по 3 (три); от 25 до 27- по 4 (четири) и от 28 до 30- по 5 (пет);
Минимален брой точки за успешно решаване на теста- 20*3=60, максимален брой- 30*5=150;
Решаването на теста да започва не по- рано от 10:30 и продължава един астрономичен час на
19.05.2020 (вторник) в залата на ет. 7 в сградата на района. Не по- късно от 12:30 на същия ден ще
бъдат обявен (на таблото за съобщения) в сградата на района списъка на допуснатите до интервю.
3.2 ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНТЕРВЮ
Интервюто с издържалите теста кандидати ще започне не по- рано от 13:30 часа на същия ден в
залата на ет. 7 в сградата на бул. „В. Левски” №2, като за поредността на участниците (при повече от
един) се тегли жребий. Продължителността на интервюто за всеки кандидат не трябва да надвишава 30
минути. Общите резултати от Приложение № 6 от НПКПМДСл за всеки участник, попълнено от всеки
член на журито се сумират, като за успешно издържал интервюто се счита участник със сума от общите
резултати от формулярите за оценка на членовете на комисия, разделен на броя на членовете на
комисията- не по- малко от 21 точки. Максимален резултат точки от интервю- 35 точки.
Резултатът на всеки издържал интервюто кандидат се умножава със следните коефициенти:
От 21 до 25 точки- по 3 (три); от 26 до 30- по 4 (четири) и от 31 до 35- по 5 (пет);
Минимален брой точки за успешно интервюто- 21*3=63, максимален брой- 35*5=175;
С настоящото да бъдат запознати допуснатите до тест и интервю кандидати.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на конкурсната комисия бе закрито в 18:00 часа.

Подписи:
1……(п)……; 2……(п)……; 3……(п)……; 4……(п)……; 5……(п)……;

