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П Р О Т О К О Л 

 

ОТ 

 

С И С Т Е М А  З А  О Ц Е Н Я В А Н Е 

 

 

На 15.04.2021 г. на основание чл. 10 и чл. 34 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в изпълнение на Заповед 

№ РД 16 – 104 / 15.04.2021 г. на Директора на Регионална дирекция по горите  Бургас за 

определяне на комисия за провеждане на конкурс за длъжността: 

 

„Младши експерт – човешки ресурси” в Обща администрация: Дирекция 

„Административно – правна и финансово – ресурсна дейност” на РДГ Бургас, открит 

със Заповед № РД 16 – 89 / 02.04.2021 г. на Директора на РДГ Бургас. 

 

  Председател:  инж. Станимир Божанов – заместник директор при РДГ Бургас.   

Членове:  

1. Таня Дюлгерова – главен счетоводител при РДГ Бургас 

2. Татяна Стоянова – главен юрисконсулт при РДГ Бургас 

  
се събра на заседание и взе следните решения: 

  1. Допуснатите до участие в конкурса кандидати да се явят на тест на 

28.04.2021 г. от 09:00 ч. в административната сграда на Регионална дирекция по горите 

Бургас, ул. „Иван Шашман” № 8, ет. 4. 
2. Тестът да се състои от 30 (тридесет) затворени въпроса с по три възможни 

отговора, един от който да е верен. 

3. Резултатът от теста на кандидата да бъде умножаван с коефициент 3. 

4. Всеки верен отговор от теста да се оценява с 1 точка, а неверния – с 0 точки.  

5. Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал 

теста, е 21 верни отговора (63 точки). 

6. Времетраене на теста – 60 минути. 

7. Тестът ще бъде проверен и оценен веднага. 

8. След оценяването на теста, кандидатът ще бъде уведомен писмено дали е 

допуснат или не до провеждането на интервю, както кога и къде ще се проведе то. 

 9. Резултатите от интервюто с кандидата да бъдат умножавани с коефициент 

5.  

10. Минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал 

интервюто, е 63 точки, формиран от сбора от оценките на членовете на комисията. 

Тъй като същият се оценява по 7 вида компетентности, ако се приеме, че всички  оценки  

от представянето му не трябва да са по – ниски от „3”, съгласно скалата за оценяване 

по наредбата означава „в средна степен отговаря на изискванията за длъжността”.  

       11. Интервюто с успешно издържалия теста кандидат, да се проведе на 

28.04.2021 г. от 11:00 ч. в административната сграда на Регионална дирекция по горите 

гр. Бургас, ул. „Иван Шашман” № 8, ет. 4. 
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На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители комисията не по – късно от 24 часа преди 

датата на провеждането на конкурса обявява на интернет страницата на РДГ Бургас 

системата за определяне на резултатите.  

Преди да започне провеждането на конкурса, комисията отново ще обяви на 

кандидатите системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при 

който кандидатите се допускат до интервю. 

 

Комисия: 

 Председател:  инж. Станимир Божанов – заместник директор при РДГ Бургас /п/   

Членове:  

1. Таня Дюлгерова – главен счетоводител при РДГ Бургас /п/ 

2. Татяна Стоянова – главен юрисконсулт при РДГ Бургас /п/ 
   

 

 

 

 


