
 

 Р ЕП У БЛ И К А  БЪ Л Г А Р И Я  
 Ми н и с т е р с т во  н а  око лн а т а  с р е да  и  во д ит е  
  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”  
 

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441, 

тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130 

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността 

Директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ 

 

Конкурсна комисия, назначена със Заповед № ЧР-03-27/30.12.2022 г. на Директора на 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, реши: 

 

1. Приема следните изисквания и критерии за оценяване на концепция на 

тема:„Организация, ръководство и управление на процесите в дирекция 

„Административни, финансови и правни дейности“, гарантиращи реализирането на 

краткосрочните, дългосрочните и стратегически цели, поставени пред БДЗБР, разгледани 

през призмата на дирекцията“: 

Изисквания: 

1. Въведение; 

2. Изложение; 

- формулиране на целите и приоритетите; 

- основни управленски действия свързани с целите и приоритетите; 

- очаквани резултати. 

3. Заключение. 

Критерии: 

- лична мотивация на кандидата; 

- съответствие на целите и приоритетите; 

- обоснованост и приложимост на решенията, за изпълнение на целите и приоритетите; 

- езикова компетентност и презентационни умения. 

 

Комисията ще оценява представените  концепции по пет степенна скала, както следва: 

- с оценка 5 ще бъде оценена концепция, която напълно отговаря на изискванията, 

съобразно приетите критерии; 

- с оценка 4 ще бъде оценена концепция, която в голяма степен отговаря на изискванията, 

съобразно приетите критерии; 

- с оценка 3 ще бъде оценена концепция, която в средна степен отговаря на изискванията, 

съобразно приетите критерии; 

- с оценка 2 ще бъде оценена концепция, която в малка степен отговаря на изискванията, 

съобразно приетите критерии; 

- с оценка 1 ще бъде оценена концепция, която не отговаря на изискванията, съобразно 

приетите критерии. 

 

Всеки член на конкурсната комисия оценява представената концепция по посочена 

скала. Оценката на писмената концепция на кандидата е средноаритметична от оценките 

на членовете на комисията.  

 

Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията, т. е. 

имат оценка не по-ниска от „4“,  се допускат до защита на концепцията на 19.01.2023 г. от 

10:00 ч., за което ще бъдат уведомени на посочените от тях електронни пощи. 

 

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията 

и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, 

необходими за изпълнение на длъжността. При отговорите, кандидатите, следва да 

покажат умения по представяне и аргументиране на концепциите,  както и убедителност 

при защита на тезите, целите и предложените решения. Всеки член на комисията ще 
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преценява резултатите от защита на концепцията на кандидата по 5-степенна скала, като 

оценката е средноаритметична от оценките на членовете на комисията. 

Кандидатът трябва да получи най-малко общ резултат от оценките на писмената 

концепция и нейната защита „8”, за да бъде допуснат до интервю. 

 

2. Интервю. 

Комисията формулира въпросите, които ще се задават на интервюто, които са едни и същи 

за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава 

професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността.  

Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са: 

- Стратегическа компетентност; 

- Лидерска компетентност; 

- Управленска компетентност; 

- Ориентация към резултати; 

- Компетентност за преговори и убеждаване; 

- Работа в екип; 

- Фокус към клиента (вътрешен/външен); 

- Дигитална компетентност. 

 

При провеждането на интервюто всеки член на комисията преценява качествата на 

кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр за 

преценка на кандидатите от интервю.  

Максималният резултат, който може да получи всеки от кандидатите, е средна оценка „5”, 

която се получава като средно аритметично от оценките, дадени от членовете на 

комисията. Комисията определя оценка „4” като минимален общ резултат, при който 

кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. 

 

ІІІ. Конкурсната комисия определи коефициентите, с които ще се умножават резултатите 

на кандидатите, както следва: 

- Коефициент „3“, с който ще се умножава резултатът на кандидатите, получен като 

общ резултат на концепцията; 

- Коефициент „5“, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане 

на интервюто. 
 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на 

концепцията и интервюто, умножени със съответните коефициенти. 

 

Конкурсната комисия определи продължителността на защитата на концепцията и 

провеждането на интервюто да бъде не-повече от 30 минути за всеки конкретен начин. 

 

 

 

Председател: /П/ 

Ралица Кукова 


