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     С П И С Ъ К  

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

 

за длъжността – Главен експерт, отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр. 

София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето” в Държавната агенция за 

закрила на детето. 

 

  

Въз основа на преценката от представените от кандидатите документи конкурсната 

комисия реши: 

 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Татяна Костадинова  

2. Радинка Тодорова 

3. Блага Христова  

 

Недопуснати кандидати няма. 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 24.02.2021 г. 

(сряда) от 10:00 ч. в зала „Мраморна“, служебен вход на административната сграда на 

Министерството на труда и социалната политика , гр. София, ул. „Триадица” №  2. 

Същия ден, 24.02.2021 г. от 12:00 ч. ще се проведе и интервюто с успешно 

издържалите теста кандидати. 

 

Информационни източници за подготовка за писмения изпит: Закон за държавния 

служител; Закон за закрила на детето; Правилник за прилагане на закона за закрила на 

детето; Конвенцията на ООН за правата на детето; Семеен кодекс; Наредба за условията и 

реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването 

им в институции, както и за тяхната реинтеграция; Наредба за условията и реда за 

кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в 

тях; Наредба № i-51 от 12 март 2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска 

закрила на детето; Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места. 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността 

– Главен експерт, отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр. София, 

Главна дирекция „Контрол по правата на детето” на Държавната агенция за 

закрила на детето. 

Конкурсната комисията, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

(НПКПМДС), прие следната система за определяне на резултатите при провеждането на 

конкурса:  

І. Решаване на тест  
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1. Тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на 

администрацията и с професионалната област на длъжността. Тестът е разработен в три 

различни варианта. Всеки вариант съдържа 20 затворени въпроса с посочени възможни 

отговори, като само един от отговорите е верен.  

2. Времето за решаване на теста е 60 минути.  

3. Максималният резултат, който кандидатът може да получи от теста е 20 точки.  

4. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал теста е 

15 точки.  

6. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от теста е най-малко 15 

точки. 

 ІІ. Интервю  

1. По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават въпроси за преценка 

в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за 

изпълнение на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от 

Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.  

2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна 

скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).  

3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки 

кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.  

4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от 

оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала.  

Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.  

5. Минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал 

интервюто - 4.00.  

6. При постигнат резултат на интервюто под минималния - 4.00 на кандидата не се 

определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.  

ІІІ. Окончателен резултат  

1. Комисията реши, че интервюто е с по-голяма относителна тежест и определи: 

 - резултатът на кандидата от теста да се умножава с коефициент - 4;  

- резултатът на кандидата от интервюто да се умножава с коефициент - 5.  

2. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на теста и 

интервюто, умножени със съответните коефициенти.  

 

Информация за получените оценки от конкурса, ще бъде изнесена на интернет 

страницата на агенцията – www.sacp.government.bg. и на информационното табло на 

ДАЗД на адрес – гр. София, ул. Триадица № 2.  

 

 

Председател на конкурсната комисия: Камелия Николова: /      п        / 

Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на 

детето“ 

 

 

 

http://www.sacp.government.bg/

