ПРОТОКОЛ №1
за допуснатите и недопуснати кандидати за обявената конкурсна
длъжност “ДИРЕКТОР” на дирекция “Човешки ресурси и учебнометодическа дейност” - ДКСИ
Днес, 06.06.2018 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната
комисия, назначена със Заповед № З-201 от 31.05.2018 г. на председателя на
ДКСИ. На заседанието присъстваха всички членове на комисията.
І. За длъжността „Директор” на дирекция “Човешки ресурси и
учебно-методическа дейност”:
1. Изискваните документи от кандидатите за длъжността, съгласно
обявата са: заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 към
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от
ЗДСл, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4 и 7 от ЗЗКИ;
копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит на кандидата; копия от други документи, свързани с
допълнителните изисквания за заемането на длъжността, по преценка на
кандидата.
2. Минималните и специфични изисквания, посочени в обявата по чл. 13,
ал. 1 от НПКДСл, на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат
допуснати до конкурса са: образователна степен – магистър; професионална
област – Социални, стопански и правни науки, Хуманитарни науки, Сигурност
и отбрана, Технически науки, Природни науки, математика и информатика;
минимален ранг – пети старши; професионален опит – 7 (седем) години в
областта на управлението на човешките ресурси и /или правно-нормативната
дейност; да притежават или да получат разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво “Строго секретно”; допълнителни умения и
квалификации – езикова подготовка (владеене на английски език в степен,
позволяваща да работи със служебни материали), добри компютърни умения
за работа с текстообработващи програми WORD и EXCEL. Кандидатите да
отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ и да притежават само
българско гражданство.
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Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Магделена Асенова Стоянова
2. Галина Петрова Мирчева
Няма недопуснати кандидати.
ІІ. Допуснатите кандидати следва да представят до 12.00 часа на
20.06.2018 г. в деловодството на ДКСИ на адрес гр. София, ул. „Черковна” №
90 писмена концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за
управление на подбора и професионалното развитие на служителите в
Държавната комисия по сигурността на информацията”.
ІІІ. Изискванията към концепцията и критериите за преценка са следните:
1. Яснота и стегнат стил на изложението.
2. Формулиране на целите.
3. Посочване на оптимални мерки за постигане на целите.
4. Посочване на възможни рискове.
5. Очакван резултат.
6. Обем до 5 (пет) стандартни страници, шрифт Times New Roman -12.
Писмените концепции на кандидатите ще бъдат преценени по 5-степенна
скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на
проверяващите.

IV. Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на
изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4” се допускат до защита на
концепцията, която се изразява в отговори на въпроси по темата на
концепцията и на въпроси за определяне степента, в която кандидатът
притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността.
Всеки член на конкурсната комисия преценява резултатите от защитата на
концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки
кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената
концепция и на нейната защита.
Защитата на концепцията ще се проведе на 25.06.2018 г. от 14.00
часа в сградата на ДКСИ на адрес гр. София, ул. „Черковна” № 90.
V. До участие в интервюто ще бъдат допуснати кандидати, които са
получили минимален общ резултат „8”, като сбор от оценката на концепцията
и оценката от нейната защита, за което ще бъдат уведомени чрез писмено
съобщение (включително чрез електронна поща или факс) за датата, часа и
мястото за провеждането му.
Комисията прие минимален средноаритметичен резултат, при който
кандидатът се счита за успешно издържал интервюто – минимум 28 точки при
оценяване на седем компетентности, съгласно формуляр приложение 5а към
чл. 32, ал. 3 от НПКДС и максимален брой точки 35.
VI. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите,
получени от защитата на концепцията за стратегическо управление и от
интервюто. Комисията определи коефициент 4, по който се умножава
резултатът от концепцията и коефициент 5, по който се умножава
средноаритметичната оценка от интервюто.
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