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 05-35/04.11.2021 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 специалист – горски инспектор“, обявен със заповед № РД 05- 28
/28.09.2021 г. на Директора на ДПП „Рилски манстир“.
В първоначално обявения час – 12,20 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
Как бихте организирали Вашата ежедневна работа с цел тя да бъде
ефективна?
2. Ориентация към резултати
Как предпочитате да работите – ръководителят Ви да определя задачите,
периодично да ги обсъжда с Вас и да Ви насочва или той да Ви казва само какво трябва
да бъде направено и след това да Ви оставя да го направите по начин по който Вие сам
решавате?
3. Работа в екип
Прекият Ви ръководител Ви възлага писмо или преписка за изпълнение, как ще
организирате работата си за да изпълните поставената задача? В случай, че имате
нужда от съвет и не можете да се справите самостоятелно към кого ще се обърнете?
4. Комуникативна компетентност
Какви умения за убеждения използвате за да убедите колегите си във вашата
теза и да постигнете накрая консенсус?
5. Фокус към клиента
Когато постъпи запитване, свързано пряко с дейността ви, как ще
организирате работата си така, че да отговорите изчерпателно и точно на
поставения въпрос?

6. Професионална компетентност
Допуска ли се изискването на документи и получаването на информация,
необходима за изпълнението на контролни функции?

7. Дигитална компетентност
Запознати ли сте със софтуеърни приложения за таблети, GPS-и и други
устройства?
При провеждане на интервюто всеки член от комисията оцени отговорите и
попълни съответния формуляр .

Окончателните резултати от теста и интервюто са:
№

1.

Име, презиме и
фамилия

Светла
Христова

Симеонова

Верни Коеф-т
отговор
на
и от
теста
теста

30

-

Резултат
от теста

30

Резултат от Коеф-т на
интервюто интервюто

128

Въз основа на резултатите от конкурса,
класиране:

-

Резултат Окончат
от
елен
интервюто резултат

158

комисията извърши следното

I.
Класира на първо място за длъжността „Старши специалист – горски
инспектор” в ДПП „Рилски манастир” – Светла Симеонова Христова
и предлага
на Директора на ДПП „Рилски манастир” същият да бъде назначена на длъжността
„Старши специалист – горски инспектор“.

Председател: /П/
Членове : /П/

