
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

за проведения конкурс за длъжността „Старши експерт по лесозащита“, в ЛЗС 

София, проведен съгласно Заповед  

№ РД06-15/27.08.2020 година на директора на ЛЗС София 

 

 

 На 24.09.2020 година в изпълнение на заповед № РД06-16/01.09.2020 г. на 

директора на ЛЗС София определената комисия се събра в заседателната зала на ЛЗС 

София, намираща се в сградата на ЛЗС София за провеждане на конкурс за длъжността 

„Старши експерт по лесозащита“ в ЛЗС София, открит със заповед № РД06-

15/27.08.2020 г на директора на ЛЗС София.  

В обявения начален час 10:00 ч се яви 1/един/ от общо 1 /един/ допуснати 

кандидати.  

Преди да започне да тече времето за теста, председателят на комисията инж. 

Илиян Мутафчийски запозна кандидата с приетата система за определяне на 

резултатите и уведомяване на кандидатите и представи конкурсната комисия на 

участника. 

Председателят на комисията информира кандидата, че всеки от трите варианта 

за тест съдържа 30 въпроса с три възможни отговора, като се  отбелязва само един 

верен отговор /кандидатът нямат право да зачеркват повече от един верен отговор; в 

случай, че кандидатът не зачеркне нито един отговор счита се, че не е отговорил вярно 

на въпроса/. Беше обяснено от председателя, че всеки верен отговор от теста носи 3 

/три/ точки, а за неверен 0 /нула/ точки, като сумата от точките от всички правилно 

решени въпроси се умножава по коефициент 3 /три/, а резултатът от интервюто се 

умножава по коефициент 5 /пет/ и сборът от двете цифри е резултатът на кандидата. За 

успешно издържал теста се счита кандидатът, който събере не по-малко от 63 точки 

/при 90 възможни/. Бе обявено, че времето за решаване на теста е 60 /шестдесет/ 

минути. 

Председателят на комисията разясни начина за оценяване на интервюто за 

допуснатите кандидати. Беше обявено от инж. Илиян Мутафчийски, че ще бъдат 

задавани по 3  въпроса на кандидата от всеки член на комисията, като отговорите ще 

бъдат оценявани по 5-степенна скала. Най-ниската оценка е 1-ца, а най-високата 5-ца. 

Резултатът ще бъде обективиран във формуляр приложение №5-за експертни 

длъжности /от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители/, съдържащ 7 /седем/ критерия. За издържал интервюто се счита 

кандидатът, ако е събрал 63 точки от възможни 105 точки.  

От разработените три варианта на тест, подготвени за провеждането на 

конкурса, кандидатът г-н Янев изтегли чрез жребий вариант на тест № 3 . 

Останалите два плика се показаха на кандидата, за да се увери, че съдържат 

варианти на тест № 2 и № 3. Решаването на теста от кандидата започна в 10:05 ч. В 

10:30 часа кандидатът беше готов с решаването на теста и председателят на комисията 

обяви края на писмения изпит. Тестът бе проверен от комисията, която установи, че 

кандидата е събрал точки според обявения регламент /т.е. не по-малко от 63 т./, както 

следва: 
 

1. инж. Росен Асенов Янев     - 90 т. 



С декларация преминалият успешно теста кандидат беше уведомен за резултата 

и часа, датата и мястото на провеждане на интервюто – на 24.09.2020 г от 11:00 часа в 

заседателна зала на ЛЗС София, ул.“Шосе Банкя“ № 3. 

В обявеният за интервюто час 11:00 ч на 24.09.2020 година комисията се събра и 

се запозна с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и формулира 

въпроси, които ще задава на кандидата.  

Допуснатият до интервю кандидат беше поканен да се яви, като при провеждане 

на интервюто членовете на комисията оцениха отговорите и попълниха формуляр 

Приложение № 5 към чл.42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители. 

След приключване на интервюто с допуснатия и явил се кандидат, комисията 

пристъпи към обобщаване на   резултатите от интервюто, които са както следва: 

 

1. инж. Росен Асенов Янев                       - 90 т. 

 

 Окончателният резултат на  кандидата е сбор от резултатите, които са получени 

при провеждането на конкурса - тест и интервю, умножени с определените 

коефициенти, както следва: 
Приложение №8 към чл.43, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители 

 

Име, презиме и 

фамилия 

Резулт
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от 
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то 
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Величков 

Първанов                         

90 3 270 90 5 450 720 

 

След пресмятане на общият резултат от етапите на конкурса, комисията 

класира успешно издържалия кандидат с резултат в проведения конкурс за 

длъжността „Старши експерт по лесозащита“ в ЛЗС София, както следва: 

 

1. инж. Росен Асенов Янев                      -  720 т. 
 

 

В резултат на класирането и въз основа на показаните резултати от конкурса, 

комисията предлага на директора на ЛЗС на длъжността „Старши експерт по 

лесозащита” в Лесозащитна станция София да бъде назначен успешно класираният на 

първо място кандидат инж. Росен Асенов Янев. 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия, определена със заповед № РД06-

16/01.09.2020 г: 

 

 

Председател:……/п/………….      

/инж. Илиян Мутафчийски/ 

 

Членове: 

1…………………/п/……..…….                   

/Надежда Витева/         

 

2…………………/п/…………… 

/Мария Манова/         


