
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ОБОРИЩЕ” 

 

С П И С Ъ К 
 

за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “ Секретар 

на район "Оборище" 

 

 На основание чл.21, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавни служители, конкурсната комисия реши: 

 

І. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 1. Радослав Иванов Иванов 

 2. Найден Георгиев Дилков 

Допуснатите кандидати следва да представят до 17.00 ч. на 21.05.2018г. в 

деловодството на район „Оборище“, етаж 1 на бул. „Мадрид“ № 1, гр. София писмена 

концепция за стратегическо управление на тема: „Ефективно управление на 

административната дейност в район „Оборище". 

Писмената концепция се разработва в обем до 10 /десет/ страници, формат А4 при 

спазване на следната структура – мисия, визия цели, действия и резултати. Всяка страница 

на концепцията следва да е подписана от кандидата и да се представи в деловодството на 

район „Оборище“ с придружително писмо в запечатан плик, надписан с трите имена на 

кандидата. 

ІІ. Критерии за преценка на писмената концепция 

1. Познаване на нормативната уредба 

2. Анализ на текущото състояние, извеждане на проблемите и предложения за 

решение  

3. Логичност и последователност на изложението 

4. Вижданията на кандидата за организация на работата на общинската 

администрация на район „Оборище“ 

5. Стил, лексика и терминология, използвани в писменото изложение. 

Система за оценяване 

 Целта на провеждане на конкурсната процедура чрез представяне на концепция за 

стратегическо управление е да се преценят уменията на  кандидата за стратегическо 

мислене. 

1. Всеки член на конкурсната комисия се запознава с представените писмени 

концепции и ги преценява по 5-степенна скала. 

2.   Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на 

проверяващите членове на комисията.  

3. До защита  на концепцията се допускат кандидатите, получили оценка не 

по-ниска от „4“. 

4. Информация относно преценката на конкурсната комисия за 

представените писмени концепции на кандидатите ще се обяви на 28.05.2018г. на 

таблото за конкурси в сградата на район „Оборище“, етаж 1 и на електронната страница на 

район „Оборище“. 

Допуснатите за защита на писмената концепция кандидати следва да се 

явят на 29.05.2018г. от 10.00 ч. в сградата на район „Оборище“ , бул. „Мадрид“1 , 

етаж 2 – заседателна зала. 

ІІІ. Критерии за преценка на защитата на концепцията 

1. Умения за представяне на синтезирано и структурирано експозе върху 

писмената концепция 



2. Комуникативност, убедителност и ораторски умения 

3. Стил и езикова култура 

Система за оценяване 

 Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на 

концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава 

компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. 

1. Времето за защита на концепцията е до 30 минути за всеки кандидат. 

2. Всеки член на конкурсната комисия преценява резултатите от защитата на 

концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала. 

3. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете. 

4. Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената  

концепция и нейната защита. 

5. До интервю се допуска този кандидат, който има общ резултат най-малко „8“. 

6. С кандидатите, чиито резултат е най-малко „8“ ще се проведе интервю в 

същия ден – 29.05.2018г., след защитата на концепцията. 

ІV. Интервю 

 Целта на интервюто е да се прецени в  каква степен кандидатът притежава 

професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността. 

1. За провеждане на интервюто комисията формулира въпроси, които се 

задават на всички кандидати. 

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 20 минути. 

3. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз 

основа на неговите отговори по 5-степнна скала за съответните критерии и попълва 

формуляр, Приложение №5А към чл.32, ал.3 от НПКДС. 

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния 

кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. 

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична 

величина от оценките на членовете на комисията. 

6. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който  оценката 

е не по-малко от „4“. 

7. За резултата от проведеното интервю и окончателното класиране 

кандидатите ще се уведомят писмено. 

V. Коефициенти 

 Коефициентите, с  които ще се умножават резултатите на кандидатите, предвид 

тяхната относителна тежест са: 

1. Коефициент „4“, с който се умножава общия резултат на кандидатите, 

получен от оценката на писмената концепция и защитата на концепцията. 

2. Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидатите при 

провеждане на интервюто. 

 

Председател на конкурсната комисия: Севдалина Иванова ……/п/……. 

 


