
 
П Р О Т О К О Л №  4 

От II етап на конкурсна процедура за  назначаване на държавен служител на длъжност 

Главен експерт „Търговия, транспорт и туризъм“ 

 

Комисията, определена със Заповед № РД-05-272 от 22.03.2021г. на кмета на 

Община Хисаря се събра в 13:00 часа в сградата на община Хисаря, в заседателната зала на 

Общински съвет Хисаря за провеждане на II етап – интервю като част от провеждането на 

конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт „Търговия, 

транспорт и туризъм“, в Общинска администрация гр. Хисаря. 

 

Председателят на комисията обяви регламента за провеждането на интервюто: 

 На кандидата се задават 3 въпроса; 

 Критериите за преценка на кандидата се извършват по 5-степенна скала, като 

5 е най-високата оценка; 

 Полученият общ резултат от всички членове на комисията се разделя на броя 

на членовете на конкурсната комисия и се получава резултата от точки на 

съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициент 4; 

 Максималният резултат, който кандидата може да получи е 140 точки. 

Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто – 90 

точки или повече. 

  

       В 13:00 часа започна II етап – интервю с кандидата г-жа Мария Чавгова. 

Председателят на комисията зададе последователно предварително подготвените въпроси. 

Всеки член на комисията попълни Приложение № 5 (приложение към Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители) съобразно своята 

преценка за представянето на кандидата. 

 

Окончателните резултати на кандидата се оформиха във формуляр съгласно  

Приложение № 8 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на 

държавни служители. 

Общо от теста и интервюто кандидата получи следните точки: 

 
Име, презиме, 

фамилия 

Резултат от 

теста 

Коефициент Резултат от 

интервюто 

Коефициент Окончателен 

резултат 

Мария Анкова 

Чавгова 

29 точки 3 32,8 точки 4 218,2 точки 

 

Въз основа на проведения конкурс комисията извърши следното класиране: 

I-ро място:  Мария Анкова Чавгова с окончателен резултат 218,2 точки;  

 

Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол. Протоколът и 

всички документи на класирания кандидат ще се представят на Кмета на Община Хисаря в 10-

дневен срок от провеждането на конкурса. 

 

 

МИЛЕНА БАЛЯМСКА: /П/ 

Зам. кмет на Община Хисаря и Председател на комисията: 

 



 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 Васила Марина: /П/ 

 

 Диана Дишлиева:/П/ 

 

 Добромир Марковски:/П/ 

              

 Гергана Десова:/П/ 

 


