ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС
№ 2 / 11.10.2018 г.
Днес 11.10.2018г. се състави настоящия протокол за резултатите от проведен конкурс за
длъжността Архитект на Община Ботевград в Община Ботевград, обявен с комисията за
провеждане на конкурс за длъжността Архитект на Община Ботевград назначена със Заповед №
ОА-426 от 18.09.2018г. на Кмета на Община Ботевград.
Със Заповед ОА-463 от 10.10.2018г. на Кмета на Община Ботевград за провеждането на
защита на концепция с допуснатите кандидатите от 10.00 часа в сградата на община Ботевград,
пл. Освобождение № 13, в заседателна зала на ет.1 и интервю с допуснатите кандидатите на
11.10.2018г. /четвъртък/ от 10.30 часа в сградата на община Ботевград, пл. Освобождение № 13,
в заседателна зала на ет.1, е определена комисия в състав:
Председател:
Борис Богданов Борисов – Заместник кмет на Община Ботевград
Членове:
1. Мария Милчева Христова – Началник отдел „Правно нормативно обслужване“
2. Светла Василева Тодорова – Главен експерт „Човешки ресурси“
3. Арх. Весела Йорданова Маркова – Иванова – представител на „Съюза на архитектите в
България“
4. Арх. Димитър Леков Маринов – представител на „Камарата на
архитектите в България “ РК София област
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Защита на концепцията.
2. Интервю с кандидатите.
3. Окончателно класиране.
По първа точка членовете на комисията зададе въпроси и получи отговори по темата на
концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава
компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Времето за защита на концепцията
до 20 минути за всеки кандидат.
Съгласно чл.25, ал.3 от НПКДС и Протокол № 1 от 19.09.2018 год., конкурсната комисия е
определила коефициент, с които да се умножават резултатите на кандидатите, предвид тяхната
относителна тежест са както следва:
- Коефициент „3“, с който се умножава общия резултат на кандидатите, получен от
оценката на писмената концепция и защитата на концепцията;
- Коефициент „5“, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на
интервюто.
До интервю се допуска този кандидат, който има общ резултат най – малко „8“.
До участие в конкурса за защита на концепцията беше допуснат 1-един кандидати.
След преглеждане на резултатите от защита на концепцията бяха получени следните резултати:
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Резултат от защитата на
концепцията

Общ резултат /сбор от
оценките на писмената
концепция и на нейната
защита/

Коефициент „3“

Окончателен резултат от
концепцията

1. Георги Евстатиев
Джотолов

Резултат от
разработването на
концепцията

№ по ред
1.

Име, презиме и
фамилия на
кандидата

5

4.8

9.8

х3

29.4

Не се явиха за участие в конкурса: няма други кандидати.
На основание чл. 30, ал.7 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни
служители, с оглед на получения общ резултат, допуска до интервю:
2. Георги Евстатиев Джотолов

9,8

х3

4,76

Окончателен
резултат

Георги Евстатиев
Джотолов

Коефициент „5“

1.

Име, презиме и
фамилия на
кандидата

Резултат от
интервюто

№ по
ред

Резултат
от начина
по чл.24,
т.3 от
НПКДС

Коефициент „3“

По втора точка от дневния ред на събеседването, всеки член от комисията зададе
въпроси към кандидата и попълни Приложение № 5. Времето за провеждане на интервюто с
всеки кандидат до 20 минути.
Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като
изчислява средноаритметичната величина от оценките на отделните критерии.
Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметичната величина от
оценките на членовете на конкурсната комисия.
За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по - малко от
„4“.
По трета точка: Попълване на формуляр: Приложение № 6.
Окончателните резултати от защита на концепцията и интервюто са отразени във
формуляр за окончателните резултати на кандидатите съгласно Приложение № 6 към чл.33 от
НПКДС.

х5

53,20

Предвид окончателните резултати и съгласно чл.34, ал.1 от НПКДС, комисията
Р Е Ш И:
1. Класира на първо място Георги Евстатиев Джотолов с окончателен резултат 53,20 точки.
2

Комисията предлага на Кмета на община Ботевград класираният единствения кандидат с общ
сбор 53,20 точки Георги Евстатиев Джотолов да бъде назначена на длъжността Архитект на
Община Ботевград.
С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.
Приложения: 1. Формуляри по Приложение № 5 и Приложения № 6 от НПКДС.
2. Всички документи на класираните кандидати.

Подписи на членовете на комисията:
КОМИСИЯ:
Председател: : …………………………… Борис Борисов
Членове:
1. ………………………… Мария Христова
2. ………………………… Светла Тодорова
3. ………………………… арх. Весела Маркова - Иванова
4. ………………………… арх. Димитър Маринов
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