МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК “РИЛСКИ МАНАСТИР”
гр. Рила, ул. "Бенковски"№2, п.код 2630, тел./факс 07054/22-93,E-mail: dpprilski_manastir@iag.bg

ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
УТВЪРДИЛ: /Д/
ДИРЕКТОР НА ДПП “Рилски манастир“:

П Р О Т О К О Л
На 11.11.2021 год., в изпълнение на заповед № РД 05-34/04.11.2021 г. на
Директора на ДПП „Рилски манастир” комисия в състав :
Председател: /П/
Членове : /П/
се събра в сградата на ДПП “Рилски манастир“ за провеждане на трети етап от конкурса
за длъжността „Старши счетоводител“, обявен със заповед № РД 05- 31 /18.10.2021 г. на
Директора на ДПП „Рилски манстир“.
В първоначално обявения час – 16,00 часа започна събеседването с допуснатият
до интервю кандидат.
Преди началото на интервюто комисията взе следните решения:
І. При провеждане на интервюто да бъдат оценявани следните компетентности на
кандидатите:
1. Аналитична компетентност
С кои нормативни актове е пряко свързана конкурсната длъжност?
Къде се определят задълженията на държавния служител?
2. Ориентация към резултати
Защо кандидатствате за тази длъжност, какво харесвате в нея?
3. Работа в екип
Как си представяте организацията на работата за длъжността, за която
кандидатствате?
Как се изграждат и поддържат добри отношения в екипа?
4. Комуникативна компетентност
Когато имате конкретно поставена задача, как бихте постъпили, за да
изготвите компетентен отговор – бихте ли се обърнали към колега?
5. Фокус към клиента
Когато постъпи запитване от външно за организацията лице, свързано пряко с
дейността Ви, как ще организирате работата си така, че да отговорите
изчерпателно и точно на поставения въпрос?
6. Професионална компетентност
Видове счетоводни документи и каква информация носят те?

7. Дигитална компетентност
Работите ли с програмни продукти свързани пряко с дейността на
счетоводителя? Ползвате ли КОНТО 66, Терез и други?
При провеждане на интервюто всеки член от комисията оцени отговорите и
попълни формуляр № 5 и формуляр № 8.

Окончателните резултати от теста и интервюто са:
№

1.

Име, презиме и
фамилия

Даниела
Стефанова
Ангелска

Верни Коеф-т
отговор
на
и от
теста
теста

28

3

Резултат
от теста

84

Резултат от Коеф-т на
интервюто интервюто

129

Въз основа на резултатите от конкурса,
класиране:
I.

5

Резултат Окончат
от
елен
интервюто резултат

645

729

комисията извърши следното

Класира на първо място за длъжността „Старши счетоводител” в

ДПП „Рилски манастир” – Даниела Стефанова Ангелска и предлага на Директора на
ДПП „Рилски манастир”
същата да бъде назначена на длъжността
„Старши
счетоводител“.

Председател: /П/
Членове : /П/

