СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО
КОНКУРСА
за длъжността главен експерт – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Административно и
информационно обслужване“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
I. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия
РЕШИ:
№

1.
2.
3.
4.

Име и фамилия на кандидата

Представени
ли са всички
документи,
които се
изискват
според
обявата

Димитър Бакалов
Елвира Илиева
Ива Иванова
Райна Шопова-Нейкова

Да
Да
Да
Да

Удостоверяват ли
представените
документи
съответствие на
кандидата с
обявените
минимални
специфични
изисквания за
длъжността
Да
Да
Да
Да

Основание за
недопускане

-

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
№
1.
2.
3.
4.

Име и фамилия
Димитър Бакалов
Елвира Илиева
Ива Иванова
Райна Шопова-Нейкова
Няма недопуснати кандидати.
Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят
на 29.10.2021 г. в 10:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, за провеждане на първата част от
конкурса – решаване на тест.
Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на същия ден в сградата на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5.

II. Нормативни документи:



Закон за държавния служител;
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.



Основни знания и умения за мрежи и мрежово оборудване, хардуер, софтуер, управление
на активна директория. Инсталиране и конфигуриране на периферни устройства.
Изисквания за мрежова и информационна сигурност.

III. Система за определяне на резултатите
На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за
определяне на резултатите.
Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените
възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до три (3) грешки.
Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.
Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще
бъде 3 (три). Продължителността за решаване на теста е 40 минути.
По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на
кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и
попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни
длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто,
представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията
индивидуални оценки, е 4 (четири). Продължителността на интервюто с всеки кандидат е не
по-малка от 10 минути.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при
провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.
Необходимо е кандидатите да носят защитна маска за лице.
Мая Микова /п/
Председател на конкурсната комисия

