СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПЛАНОВЕ,
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“
специализирана администрация, дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и
проекти“
при Дирекция „Национален парк Рила’’
На основание, чл.10в, ал.2 от ЗДСл Комисията, определена със Заповед № РД-68 от
06.08.2019 г. на Директора на Дирекция „НП Рила” – Благоевград обявява резултатите,
относно допуснатите и недопуснатите кандидати, участващи в конкурс за длъжността:
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ“, като извадка от протокол от 06.08.2019 г., както следва:
I.ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
№ по ред; Име,
презиме и фамилия на кандидата
/Вх.№ заявление/

Теодора Кирилова Мичева
Вх.№ 94-00-47/02.08.2019г.

Представени ли са
всички
документи, които
се изискват
според обявата1

Удостоверяват ли представените документи
съответствие на кандидата с обявените
минимални и специфични изисквания за
длъжността 2

да

да

Основание за недопускане

няма

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:няма др. участници.
II. НАЧИНИ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ДЕЛОВИТЕ
КАЧЕСТВА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРС КАНДИДАТИ:
На основание чл.10д от ЗДСл, вр. с чл.24 от НПКДС и съгласно изискванията на
административния акт за обявяването на конкурса, което ще се извърши и проведе на
два етапа, конкурсната комисия определя преценяването на професионалните и
деловите качества на допуснатите до конкурс кандидати да се извърши чрез:
1. Решаването на тест;
На основание чл.10в от ЗДСл, вр. с чл.24, ал.1 т.1 от НПКДС, допуснатите до конкурс
кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.08.2019 г. от 10.00 часа, в сградата на
Дирекция „Национален парк Рила”, Благоевград, ул.“Бистрица’’ № 12В, който ще се състои от
30 затворени въпроса с един възможен верен отговор и с предоставено време за неговото
решаване от 90 минути, като на осн. чл.27, ал.3 от НПКДС системата за определяне на
резултатите ще бъде обявена от комисията преди започване на конкурса.
2. Провеждане на интервю.
На основание чл.25, ал.1 от НПКДС до участие в интервю ще се допускат кандидати,
чийто резултат от писмения изпит е най-малко „4”.
За успешно положилите теста кандидати интервюто ще започне на 26.08.2019 г. от
14.30 часа на горепосоченото място.
Подписи на членовете на конкурсната комисия: /не се чете/

