СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за участие в Конкурс за назначаване на държавен служител на
свободната длъжност „Главен експерт“ – една щатна бройка, сектор
„Капитално строителство и ремонти“, отдел „Управление на държавни
имоти”, дирекция „Управление на собствеността и материалнотехническо осигуряване” в Министерството на външните работи
Въз основа на преценката, отразена в Протокол, съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредбата
за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
Комисията назначена със Заповед на Министъра на външните работи № ЧР-95-0083 от 23.02.2021 г., реши:
1.Допуска до Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност
„Главен експерт“ – една щатна бройка, сектор „Капитално строителство и
ремонти“, отдел „Управление на държавни имоти”, дирекция „Управление на
собствеността и материално-техническо осигуряване” в Министерството на
външните работи, следния кандидат:
- Маргарита Георгиева.
2.Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за провеждане на първия етап от
Конкурса в 10:30 ч. на 5 март 2021 г. в зала 569 в сградата на МВнР, гр. София,
ул. „Александър Жендов“ №2.
Необходимо е допуснатият кандидат да носи валиден български документ за
самоличност и химикал, пишещ със син цвят.
Предвид обявената извънредна епидемична обстановка и въведените
противоепидемични мерки на територията на страната е задължително носенето
на лични предпазни средства.
3.Няма недопуснати до конкурса кандидати.
4.В случай на допускане на кандидата до устната част на Конкурса, то тя ще се
проведе от 16:00 ч. на 5 март 2021 г. в зала 569 в сградата на МВнР, гр. София,
ул. „Александър Жендов“ №2.
5.Обявява следната система за определяне на резултатите от първия и втория
етап на Конкурса и относителната им тежест при преценката на качествата на
кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
Първият етап на Конкурса ще бъде с продължителност 60 минути и ще включва
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писмена разработка по въпроси от обхвата на изискванията за длъжността. При
оценяване на писмената част ще бъдат взети предвид следните критерии:
познаване на темата, аналитичност, грамотност.
Кандидатите, които са постигнали резултат над минималния “4“ на писмената част,
ще бъдат уведомени чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за датата,
мястото и часа на провеждане на интервюто.
Минималната оценка, при която кандидатите ще се считат успешно издържали
втория етап - интервю е “4“.
Оценяването се извършва по петстепенна скала.
Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от
първия и втория начин за провеждане на изпита, умножени по съответните
коефициенти. Коефициентът, с който ще бъде умножавана оценката от писмената
част е 4 /четири/, а коефициентът, с който ще бъде умножавана оценката от
устната част е 5 /пет/. Така максималният възможен сбор от точки, който може да
бъде постигнат, е 45 (5x4+5x5), а минималният за успешно издържане на конкурса
- 36 (4x4+4x5).

Председател: - п -

Мая Андонова-Генова
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