СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
ДО КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ,
ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РИЛ20-РД09-226/21.12.2020 г.
НА КМЕТА НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“
(По протокола на комисията, назначена със Заповед № РИЛ20-РД09-231/23.12.2020 г.
на Кмета на Район „Илинден“)
На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност
на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г., обн., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г.,
в сила от 10.12.2019 г., изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.,
(НПКПМДСЛ) конкурсната комисия реши:
ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО
И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
1. Допуска до конкурс следните кандидати:
1.1. Ани Димитрова Кирилова
1.2. Красимир Валентинов Маринов
1.3. Таня Александрова Иванова
1.4. Радослав Димитров Митов
1.5. Петя Стоянова Гигова
1.6. Париса Симеонова Дремджиева
2. Няма недопуснати до конкурса кандидати.
3. Допуснатите до конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ кандидати
трябва да се явят за решаване на тест на 18.01.2021 г. от 10.00 часа в сградата на СО –
район „Илинден“: гр. София 1309, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10,
стая № 421 на ІV етаж.
4. Съгласно чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСЛ конкурсната комисия прие със свое решение следната системата за определяне на резултатите от конкурса за длъжността
„Младши експерт“ в отдел „Административно и информационно обслужване“:
1. За всеки верен отговор на въпрос от теста ще се присъжда по 1 точка.
2. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
теста и се допуска до интервю, е при 80% верни отговори.
3. Резултатът на кандидата, получен при теста, се умножава с коефициент 3.
4. Резултатът на кандидата, получен при интервюто, се умножава с коефициент 5.
5. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от
теста и интервюто, умножени със съответните коефициенти.
6. За избран се счита кандидатът, получил най-голям брой точки от получения сбор
по предходната т. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЯТА:
/МАРИЯН ЖИВКОВ/
София, 08.01.2021 г.

