ПРОТОКОЛ
за резултата от проведен конкурс
за длъжността: “младши експерт – организация и координация на обученията“
в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“

На 09.07.2018 г., комисията по провеждане на конкурса за длъжността “младши експерт
– организация и координация“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“,
определена със заповед № РД 10-343/05.06.2018 г., изменена със заповед от РД 10352/09.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИПА, в състав:
председател: Анета Тушева – директор на дирекция ОМДП;
и членове: 1. Иван Тодоров – ст. юрисконсулт, дирекция АПФСО;
2. Олга Чернева – мл.експерт, дирекция ОМДП;
Проведе първия етап на конкурса за длъжността “младши експерт – организация и
координация на обученията“ в дирекция “Обучение, международна дейност и проекти“
решаване на тест по реда на чл.31а, от НПКДС.
На конкурса се явиха следните допуснати кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Марио Александров Петров;
Катя Бойчева Топалова
Румяна Христова Цветкова
Юлия Иванова Караиванова
Симона Георгиева Чичкова
Георги Иванов Георгиев
Стоян Недялков Пенчев
Теодора Вениславова Бандакова
Мариана Спасова Атанасова

На кандидатите бе разяснен регламента за провеждане на конкурса – 25 затворени
въпроса с минимален брой верни отговори 16, отговарящ на оценка „4“. Всеки верен отговор
над минималния брой носи 0,25 точки. Оценките и от двата етап са с коефициент „4“.
Участник в конкурса изтегли Вариант 1 от трите възможни варианта на теста.
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След оценка на тестовете до втория етап на конкурса – интервю бяха допуснати
следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Марио Александров Петров;
Катя Бойчева Топалова
Румяна Христова Цветкова
Юлия Иванова Караиванова
Симона Георгиева Чичкова
Георги Иванов Георгиев
Стоян Недялков Пенчев
Теодора Вениславова Бандакова
Мариана Спасова Атанасова

До интервю няма недопуснати кандидати.
На 10.07.2018 г. комисията проведе интервю с допуснатите кандидати, като и
кандидати се представиха много добре и получиха оценки на необходимите компетентности за
изпълнение на длъжността над „4“.
След обобщаване на резултатите от проведения конкурс крайното класиране е следното:

1. Катя Бойчева Топалова
2. Симона Георгиева Чичкова
3. Георги Иванов Георгиев

38,79 точки
35,88 точки
35,54 точки

Настоящият протокол е изготвен на 11.07.2018 година.
Председател:
............../п/...............
Анета Тушева
Директор дирекция ОМДП
Членове:
............./п/................
Иван Тодоров
Старши юрисконсулт, дирекция АПФСО
............./п/................
Олга Чернева
Младши експерт, дирекция ОМДП
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