
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -  СЛИВЕН

И  8800 гр.Сливен, улТОрешака” Хо15а; ®044/622945; факс: 044/622922; e-mail: rugsliven@iag.bg

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

На 16.07.2021 г., на основание чл. 10 и чл. 34, ал.5 от Наредбата за провеждане на 
конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в изпълнение на заповед 
РД-10-158/29.06.2021 г., изменена със заповед № РД10-176/15.07.2021 г. на директора на 
РДГ Сливен за определяне на комисия за провеждане на конкурс за длъжността 
„счетоводител”, открит със заповед № РД10-125/ 22.06.2021 г. на директора на РДГ Сливен, 
комисия в състав:

Председател:
Христина Стефанова -  старши счетоводител в РДГ Сливен

Членове:

1. Анета Димитрова -  главен юрисконсулт в РДГ Сливен

2. Росица Кирова-Русева -  старши експерт ЧР в РДГ Сливен

3. Емилия Донева - юрисконсулт в РДГ Сливен

4. Милена Султанова - мл. експерт „горска икономика“ в РДГ Сливен

се събра на заседание и взе следните решения:
1. Допуснатите до участие в конкурса кандидати да се явят на тест на 20.07.2021 г. от 

10:00 часа, в гр. Сливен, сградата на Регионална дирекция по горите Сливен, ул. „Орешака” 
№ 15а, етаж II -  „Заседателна зала”. При условие че кандидатите решат успешно теста, 
интервюто ш;е се проведе на същата дата - 20.07.2021 г. от 13:30 часа.

2. Тестът се състои от 30 (тридесет) въпроса.
3. Всеки верен отговор от теста ще се оценява с 1 /една/ точки, а неверния с 0 /нула/

точки.
4. Броя на получените точки ще се умножава с коефициент 3 /три/.
5. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успещно издържал теста, 

е 21, верни отговора (63 точки).
6. Времетраенето на теста е 60 /шестдесет/ минути.
7. По време на интервюто кандидатите ще бъдат оценявани по 7 компетентности, 

както следва: аналитична компетентност; ориентация към резултати; работа в екип; 
комуникативна компетентност; фокус към клиента /вътрешен/външен/; професионална 
компетентност; дигитална компетентност.

8. Всяка компетентност ще се оценява по 5-степенна скала, като най-ниската оценка е 
1-ца, а най-високата 5-ца.

9. Резултатите от интервюто с кандидатите ще се умножават с коефициент 5 /пет/.
10. Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали 

интервюто е 525 точки, формиран от сбора от оценките на членовете на комисията, тъй като 
кандидатите се оценяват по 7 вида компетентности, като всички оценки от представянето 
им не трябва да са по-ниски от „3”.

11. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от теста в сградата на 
Регионална дирекция по горите Сливен, ул. „Орешака” № 15а до 13:00 ч. на 20.07.2021 г.

12. Не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса настоящата 
системата за определяне на резултатите ще се обяви на интернет страницата на 
администрацията.

mailto:rugsliven@iag.bg


Конкурсна комисия, назначена със заповед № РД10-176/15.07.2021 г. на директора 
на РДГ Сливен:

Председател:
Христина Стефанова -  старши счетоводител в РДГ Сливен 

Членове:

1. Анета Димитрова -  главен юрисконсулт в РДГ Сливен

2. Росица Кирова-Русева -  старши експерт ЧР в РДГ Сливе^.

3. Емилия Донева - юрисконсулт в РДГ Сливен

4. Милена Султанова - мл. експерт „горска икономика“

дата: 16.07.2021 г.


