
 

 
 

 

 

 
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокола на комисията, назначена със заповед № 336/08.12.2020 г. на кмета на Община Георги 

Дамяново, за провеждане на конкурсна процедура за заемане на длъжността Директор на „Дом за 

пълнолетни лица с психични разстройства” с. Говежда. 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

              за длъжността Директор на „Дом за пълнолетни лица с психични разстройства” с. 
Говежда 

съгласно чл. 93, ал. 3 от Кодекса на труда: 

Б. Недопуснати до конкурса кандидати няма. 
 
В. Изпити и регламент за провеждане: 

1. Допуснатите кандидати да се явят за защита на тема: „Концепция за развитие и 

дейност на управляваното заведение„ Дом за пълнолетни лица с психични разстройства” с. 

Говежда” на 22.12.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Георги Дамяново, с. Георги 

Дамяново 3470, ул "Единадесета" № 2, ет. 2 –„Заседателна зала”.  

Същите следва да представят документ за самоличност. 

Критерии за преценка на писмената концепция: 

1.Познаване на нормативната уредба 

2.Анализ на текущото състояние, извеждане на проблемите и предложения за решение 

3.Логичност и последователност на изложението 

4.Вижданията на кандидата за организация на работата на „Дом за пълнолетни лица с 

психични разстройства” с. Говежда 

5.Стил, лексика и терминология, използвани в писменото изложение. 

Система за оценяване  

Целта на провеждане на конкурсната процедура чрез представяне на концепция е да се пре-

ценят уменията на кандидата за развитие на дейността на „Дом за пълнолетни лица с психич-

ни разстройства”. 

1.Всеки член на конкурсната комисия се запознава с представените писмени концепции и ги 

преценява по 5-степенна скала. 

2. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите членове 

на комисията.  

3. До защита на концепцията се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от „4“. 

             

Крайният резултат от защитата на концепцията се умножава с коефициент на тежест - 4. 

А. Допуска до конкурс следните кандидати: 
 
 
№ Име, презиме и фамилия 

 
1. 

 
БИСТРА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛ. МОНТАНА 

С. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета” № 2 

Кмет                 09551/2220 

Зам.-кмет                                              09551/2220 

Секретар                  09551/2220 

Факс     09551/2340 

e-mail                            gd3470@mail.bg 



 

2. Интервюто ще се проведе на 22.12.2020 г. от 13:00 часа на Община Георги Дамяново, 

с. Георги Дамяново 3470, ул "Единадесета" № 2, ет. 2 –„Заседателна зала”.  

            Същите следва да представят документ за самоличност. 

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, залегнали в ин-

формацията за длъжността. За успешно издържал интервюто ще се счита този кандидат, който 

има средноаритметична оценка не по-ниска от 4. 

Крайният резултат от интервю се умножава с коефициент на тежест - 5. 

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените резултати от 

проведените изпити, умножени със съответните коефициенти. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/ 

РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ 

 

 


