РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
гр.Търговище,18.01.2021г.
На основание чл.34, ал.3 и ал.4 във връзка с чл.36 от Наредбата за
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,
конкурсната комисия, назначена със Заповед №15/12.01.2021г. на Областния
управител на Област Търговище,
Р Е Ш И:
Утвърждава система за определяне на резултатите от конкурса за заемане на
длъжността:
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост”, както следва:
1.Трите различни варианта на теста да съдържат по 30 въпроса, като всеки
верен отговор носи 1 точка, а всеки грешен отговор 0 точки. Минималният резултат,
при който кандидатът да се счита за успешно издържал теста да е 25 точки.
При решаване на теста, верният отговор се загражда с кръг. Корекции са
недопустими и отговорът се счита за грешен.
2.Минималният резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал
интервюто е 3 (три) по скала от 1 до 5.
3.Окончателният резултат от конкурса да се определя като сбор от
резултатите, които са получени от теста и интервюто, като резултатът от теста се
умножи с коефициент 3, а резултатът от интервюто се умножи с коефициент 5.
На основание чл.34, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и
подбора при мобилност на държавни служители, времето за решаване на теста да
бъде 60 (шестдесет) минути, след обявяване на неговото начало.
На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и
подбора при мобилност на държавни служители горепосоченото да се обяви на
участниците преди започването на конкурса.
Нормативна база за подготовка:
Закон за администрацията, Закон държавния служител, Закон за движение по
пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за опазване на околната
среда, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за горите, Закон за
собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба №2/2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми, Наредба за условията и
реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния
транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници,
за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни
линии във вътрешноградския транспорт в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите, Регламент (ЕО)
№1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г.
относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69г. и (ЕИО) №1107/70г. на
Съвета.
Председател: Тодорка Танева - главен секретар на ОА-Търговище
/П/
и членове:
1. Георги Георгиев – директор дирекция АКРРДС
/П/

2. Татяна Тодорова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
/П/
3. Елина Драгиева – главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС
/П/
4. Мая Тодорова – старши експерт в дирекция АПОФУС
/П/

