СИСТЕМА
За определяне на резултатите при провеждане на конкурс
за длъжността: директор на дирекция „Обща администрация“
в административно звено - дирекция „Обща администрация“
в Общинска администрация Велики Преслав
Съгласно Заповед № РД - 00-13/14.02.2022г. на кмета на Община Велики Преслав,
начинът на провеждане на конкурса е :
 чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и
относно администрацията;
 защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ролята на Директор
на дирекция „Обща администрация“ при осъществяване функциите и постигане
целите на Общинска администрация Велики Преслав“;
 интервю.
Конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите
и определя с коефициент 3 да се умножава резултатът на кандидатите, който е получен
при решаването на тест за познания в професионалната област на длъжността и относно
администрацията, както и резултатът от етапа на защита на концепцията, а с коефициент
5-резултатът от интервюто.
Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на
конкурса да обяви на интернет страницата
на община Велики Преслав
www.velikipreslav.bg и на информационното табло в Център за административно
обслужване гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №58 тази система за определяне
на резултатите. Преди да започне провеждането на конкурса, комисията отново обявява
на всички участници системата за определяне на резултатите и минималния резултат,
при който кандидатът се допуска до следващ етап и до интервю.
Етап: решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и
относно администрацията
Продължителността на провеждането на теста е 1 (един) астрономически час. В
деня на провеждането на теста неговите начало и край се обявяват на участниците от
председателя на комисията. След обявяване на началото на решаването на теста един от
кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички
кандидати.
Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на
конкурса да обяви на интернет страницата на община Велики Преслав
www.velikipreslav.bg и на информационното табло в Център за административно
обслужване гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №58 системата за определяне на
резултатите, както и продължителността на провеждането на теста.
Конкурсната комисия осигурява листове, които са подпечатани с печата на
администрацията за решаването на теста. Попълнените тестове се поставят в плик голям формат, а в плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр
със своето име. Отварянето на плика - малък формат, става след като тестът е оценен от
проверяващите и срещу името на кандидата се отбелязва резултатът.
Комисията определя трима от своите членове, които проверяват тестовете,
съобразно одобрената система за определяне на резултатите, като отбелязват неверните

отговори по недвусмислен начин. Тестовете се подписват от проверилите ги членове на
комисията.
Комисията подготвя три варианта на теста, като всеки един от вариантите
съдържа по 30 затворени въпроса. Всеки въпрос има само по един верен отговор, който
носи по 1 (една) точка. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за
успешно издържал теста е 25 (двадесет и пет) точки, еквивалент на даден верен отговор
на 25 (двадесет и пет) от въпросите. Максимален възможен брой точки от теста - 30
(тридесет) точки. Липсата на отговор не носи точка.
За резултатите от проведения тест, както и за датата, мястото и часа на
провеждане на защитата на концепцията за стратегическо управление и на интервюто,
кандидатите ще бъдат информирани чрез интернет страницата на общината:
www.velikipreslav.bg и на информационното табло в Център за административно
обслужване гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №58.
На основание чл.41 от НПКПМДСл. до участие във втория посочен начин на
провеждане на конкурса се допускат само кандидатите, които са издържали успешно
първия начин.
Етап: защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ролята на
Директор на дирекция „Обща администрация“ при осъществяване функциите и
постигане целите на Общинска администрация Велики Преслав“
1. Концепция
В срок до 10,00ч. на 28.03.2022г., допуснатите кандидати разработват и
представят в деловодството на общината, стая № 502, гр. Велики Преслав, ул. „Борис
Спиров“ № 58, концепция за стратегическо управление на тема: „Ролята на Директор на
дирекция „Обща администрация“ при осъществяване функциите и постигане целите на
Общинска администрация Велики Преслав“, в 5 (пет) идентични екземпляра, за всеки
от членовете на конкурсната комисия, в запечатан плик с името на кандидата.
С концепцията се цели да се проверят уменията на кандидатите за стратегическо
мислене - да определят мисия и визия за развитието на дирекцията, да формулират цели
и очаквани резултати, както и подходящите действия и решения за реализирането им.
Изисквания към концепцията и критериите за преценка:
Концепцията следва да бъде разработена в обем до 10 страници, формат А4,
шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12.
Критерии за преценка:





Познаване на нормативната уредба, включително вътрешните актове на
администрацията;
Анализ на текущото състояние, формулиране на проблеми и предлагане
на решения;
Виждания за организация на работата в дирекцията за постигане на
поставените цели;
Стил, лексика и терминология, ползвана при разработката.

Всеки член на комисията се запознава с представените писмени концепции на
кандидатите и ги преценява по 5-степенна скала, като 1 е най-ниската , а 5 - най-високата

оценка. Крайната оценка на всеки кандидат е средноаритметична на оценките на
членовете на комисията.
До защита се допускат кандидатите, получили оценка не по-малка от 4,00.
2. Защита на концепцията
Защитата на концепцията ще се проведе на 29.03.2022г. от 10,00 часа в стая № 405
в сградата на Общинска администрация Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Борис
Спиров“ № 58. Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата
на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава
компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. По реда на подадените
заявления за участие в конкурса кандидатите ще отговарят на въпроси по темата на
концепцията. Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на
концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е
средноаритметична от оценките на членовете.
За да продължат в следващия етап на конкурса, при подетапа „защита на
концепцията“ кандидатът трябва да получи оценка не по-малка от 4,00.
Общият резултат на всеки кандидат от етапа е сбор от оценките по т.1 и т.2.
Етап: интервю
До интервю на 29.03.2022г. от 13,00 часа в стая № 405 в сградата на Общинска
администрация Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №58 ще бъдат
допуснати кандидатите, получили обща оценка не по-малка от 33 (сбор от минималния
брой точки от теста и минималния общ резултат от етап концепция ). Интервюто ще
протече като разговор, в който кандидатите ще отговарят на едни и същи въпроси,
предварително формулирани от комисията, за преценка на :





Ниво на обща и правна култура;
Професионален опит и делови качества;
Управленски умения;
Начин на изразяване и комуникативност.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал
интервюто е „4,00“. Оценяването ще се извърши от всеки член на комисията по пет –
степенна скала, с попълване на формуляр за преценка на кандидати от интервю за
длъжности, определени в категорията висши държавни служители - Приложение № 7
към чл.42, ал.4 от НПКПМДСл., предварително подписан от кандидатите. При
изчисленията резултатът се закръгля до два знака след десетичната запетая.
Кандидатите ще се преценяват по следните критерии:









Стратегическа компетентност;
Лидерска компетентност;
Управленска компетентност;
Ориентация към резултати;
Компетентност за преговори и убеждаване;
Работа в екип;
Фокус към клиента (вътрешен/външен);
Дигитална компетентност.

При постигнат на интервюто резултат под минималния „4,00“, кандидатът не
сформира окончателен резултат и не се класира.
Резултат от конкурса:
Съгласно чл.43, ал.1 от НПКПМДСл. окончателният резултат на кандидата е сбор
от резултатите, получени на теста и концепцията умножени с коефициент 3 и от
интервюто, умножени с коефициент 5. Окончателният резултат се отразява във
Формуляр за окончателните резултати на кандидатите (Приложение № 8 към чл.43, ал.
2 от НПКПМДСл.).
Обявяване на резултатите:
Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място
кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на
конкурса, за което съставя протокол.
Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа
по назначаването в 10-дневен срок от провеждането на конкурса. В същия срок
класирането на кандидатите от първо до трето място се обявява на интернет страницата
на общината: www.velikipreslav.bg и на информационното табло в Център за
административно обслужване гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №58.
Класирането е публично до приключването на конкурсната процедура. Всички
кандидати се уведомяват по електронна поща или писмено, като им се изпраща
извлечение от протокола, който отразява резултатите.

