СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА

за длъжността главен юрисконсулт – 1 (една) щатна бройка в отдел „Правно-нормативно
обслужване“, дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление
на проекти“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
I. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия
РЕШИ:

№

Име, презиме, фамилия
на кандидата

1.

Антония ЙордановаГаврилова

Представени ли са
всички документи,
които се изискват
според обявата

да

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

Основание за
недопускане

-

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
Допуска до конкурс следния кандидат:
№
1.

Име, презиме и фамилия
Антония Йорданова-Гаврилова
Няма недопуснати кандидати.
Посоченият кандидат, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се яви на
09.12.2021 г. в 10:30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5, за провеждане на първата част от конкурса –
практически изпит.
В случай, че допуснатият кандидат издържи практическия изпит, интервюто с него ще
се проведе в същия ден в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5.

II. Нормативни документи:







Закон за държавния служител;
Закон за автомобилните превози;
Кодекс на труда;
Административнопроцесуален кодекс;
Граждански процесуален кодекс;
Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

III.

Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
мобилност на държавни служители (НПКПМДС) конкурсната комисия взе решение за
системата за определяне на резултатите.
Практическите умения при изпълнението на задачите в рамките на практическия изпит
се оценяват по 5-степенна скала, като максималната оценка е 5, а минималната – 1.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал практическия
изпит, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от
практическия изпит, представляващ средноаритметична величина от поставените от
проверяващите членове на комисията индивидуални оценки, ще бъде 3 (три).
Продължителността на практическия изпит е 60 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.
Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на Република
България на конкурсните процедури в Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ ще бъдат допускани само лица, които представят документ, че са:
- ваксинирани;
- преболедували COVID-19;
- с отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна
реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест, удостоверено чрез валиден
документ.
Цифровите и аналогичните на цифровите COVID сертификати на ЕС за
преболедуване, ваксинация и изследване се считат за валидни съгласно последната заповед
на министъра на здравеопазването, актуална към датата на провеждане на съответния конкурс.
Необходимо е кандидатите да носят лични предпазни средства, съгласно
действащата заповед на министъра на здравеопазването към момента на провеждане на
конкурса.

Михаела Атанасова /п/
Председател на конкурсната комисия

