УТВЪРДИЛ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
ИВАН ГАВАЛЮГОВ
ДАТА: 25.01.2022г.
ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС
№ 4 / 21.01.2022 г.
Днес, 21.01.2022г., се състави настоящият протокол за резултатите от проведен конкурс за
длъжността директор на Детска ясла „Здравец“ в Община Ботевград, обявен със Заповед № ОА614/19.11.2021 година.
Конкурсът се проведе на 21.01.2022г. за решаване на тест с допуснати кандидати от 11.00
часа в сградата на община Ботевград, пл. Освобождение № 13, зала „Христо Ботев“, партерен етаж
и интервю с допуснатите кандидати на 21.01.2022г. /петък/ от 15.30 часа в сградата на община
Ботевград, пл. Освобождение № 13, зала „Христо Ботев“, партерен етаж.
Със своя Заповед № ОА-699 от 21.12.2021г. Кметът на Община Ботевград е определил комисия за
провеждане на конкурса в състав:
Председател: Стефка Граматикова – Секретар на община Ботевград.
Членове:
1. Борис Борисов – Заместник-кмет на община Ботевград „Финансови дейности“.
2. Камен Еленков – Началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности“.
3. Мария Христова – Директор на дирекция „Правно обслужване и общинска собственост“.
4. Светла Тодорова – Главен експерт „Човешки ресурси”,
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Решаване на тест.
2. Интервю с кандидатите.
3. Окончателно класиране.
По първа точка от дневния ред се проведе втори етап от конкурса – решаване на тест.
Преди започване на решаването на теста председателят на комисията прочете на участниците
Протокол № 2/19.01.2022г. за приемане на критерии и система за оценяване на теста и
интервюто. В запечатани непрозрачни пликове бяха поставени три различни варианта на тест.
Всеки кандидат разполагаше с голям непрозрачен плик, в който да постави решения тест и малък
непрозрачен плик, в който да постави бележка с трите си имена и който да постави в големия
непрозрачен плик, да запечата големия плик и така да го предаде на конкурсната комисия.
След разясненията бе изтеглен Тест- вариант № 3 от г-жа Ивелина Накова
Решаването на теста започна в 11:10 часа, като определеното време от комисията за
неговото решаване бе 45 /четиридесет и пет/ минути. Всеки кандидат, след приключване
решаването на теста, го предаде на комисията.
Съгласно Протокол № 2 от 19.01.2022 г. за приемане на критерии и система за оценяване
на теста и интервюто, конкурсната комисия е определила коефициенти, с които да се умножават
резултатите на кандидатите, предвид тяхната относителна тежест, както следва:
- Коефициент „3“, с който се умножава общият резултат на кандидата, получен от оценката
при решаване на теста;
1

- 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 „7,50“.
До участие в конкурса за решаване на теста бяха допуснати 2 /двама/ кандидати.
След преглеждане на резултатите от решаване на теста бяха получени следните резултати:
№
по
ред
1.

2.

Име и фамилия на
кандидата
Десислава Минова,
Заявление с вх. № 94003586/ 20.12.2021г.
Ивелина Накова,
Заявление с вх. № 94003605/ 21.12.2021г.

Оценка от
теста

Коефициент
„3“

Окончателен
резултат от теста

7,5

х3

22,5

10

х3

30

Не се яви за участие в конкурса: няма
Във връзка с Протокол №2 от 19.01.2022г. т.1, буква (г) за приемане на критерии и
система за оценяване на теста и интервюто, не се допускат до интервю непостигналите
минималния резултат от 7,50 точки умножено с коефициент „3“, което е 22.50 точки: не
издържали няма.
С оглед на получения общ резултат, допуска до интервю:
1. Десислава Минова
2. Ивелина Накова
По втора точка от дневния ред се проведе интервюто с кандидатите по ред, следващ реда на
входиране на документите за участие в конкурсната процедура. Подробно на всеки кандидат беше
разяснен начинът на провеждане на интервюто и критериите, по които ще бъде оценяван. На всички
кандидата бяха зададени въпроси от членовете на комисията, като същата оценява дадените
отговори по следните критерии:
1. Управленска компетентност
2. Организационна компетентност
3. Професионална компетентност
4. Комуникативна компетентност
5. Ориентация към успехи
6. Лични качества
Всеки член на комисията отбеляза точките по съответния критерий в индивидуална оценъчна
карта, подписана от съответния кандидат. Крайният резултат от интервюто се определя на база
средноаритметичен сбор от точките на всички членове на комисията, умножен по коефициент „5“,
като максималният брой, който може да получи всеки един кандидат е 150 т., а минималният брой
точки за заемане на длъжността – 60 т. В случай, че кандидатът получи по-нисък брой точки от
минималния за заемане на длъжността, същият се счита за неподходящ за назначаване.
По трета точка: След приключване на интервюто всеки член на комисията попълни
формулярите за оценка, като кандидатите бяха оценени по предварително уточнените критерии,
съобразно отговорите на поставените въпроси.
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Окончателен
резултат

2.

Десислава Минова,
Заявление с вх. №
9400-3586/
20.12.2021г.
Ивелина Накова,
Заявление с вх. №
9400-3605/
21.12.2021г.

Резултат от
тест

Коефициент
„5“

1.

Име и фамилия на
кандидата

Резултат от
интервюто

№ по
ред

Коефициент
„3“

При сумиране на резултатите от оценъчните карти на членовете на комисията за кандидатите
се получи следният резултат:
Окончателните резултати от теста и интервюто са отразени във формуляр за окончателните
резултати на кандидатите.

22,5

х3

99

х5

121,5

30

х3

110

х5

140,0

Предвид окончателните резултати, комисията
Р Е Ш И:
1. Класира на първо място Ивелина Накова с окончателен резултат 140,0 точки.
Комисията предлага на Кмета на община Ботевград първият класиран кандидат с общ сбор
140,0 точки, Ивелина Накова да бъде назначена на длъжността: Директор на Детска ясла
„Здравец“, в Община Ботевград.
Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол и предаването му на
кмета на община Ботевград на 21.01.2022 г. в 17:20 ч.
Приложения: 1. Формуляри за оценка.
2. Всички документи на класираните кандидати.
Конкурсът се проведе при спазване на временните противоепидемични мерки на територията
на Република България.
Подписи на членовете на комисията:
КОМИСИЯ:
Председател: ......................................................
/п /
Членове:
1. ………………………………
/п/
2. ………………………………
/п/

3. ………………………………
/п/
4. ………………………………
/п/
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