РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите

ИНФОРМАЦИЯ
за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „главен експерт"
в дирекция „Информационно и комуникационно обслужване"

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 15.12.2021 г.
(сряда) от 10:00 часа в сграда на Министерството на земеделието, храните и горите,
на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55 – Център за административно
обслужване (Приемна).
Кандидатите трябва да носят документ за самоличност и валиден документ за
ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на раздел II от заповед № РД-01890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.*
С успешно представилите се кандидати ще се поведе интервю в същия ден от
13:00 часа в сграда на Министерството на земеделието, храните и горите.
Система за определяне на резултатите:
Тест:
В теста ще бъдат включени въпроси свързани с професионалната област на
длъжността и администрацията. Тестът включва 18 затворени въпроса с един възможен
верен отговор. Въпросите са разпределени в 2 групи. Всеки верен отговор носи
следния брой точки:
I група: за всеки верен отговор 1 точка;
II група: за всеки верен отговор 2 точки.
Кандидатите отбелязват само 1 верен отговор на съответния въпрос. При посочване на
друг отговор кандидатът удостоверява с подписа си, че корекцията е негова.
Системата за оценяване на резултатите от теста е петобална, като оценката се
определя както следва:
Максимален брой точки: 30
Под 22 точки кандидатът не се допуска до следващия етап от конкурса интервю
- 22 точки - оценка 4.00;
от 23 до 24 точки - оценка 4.25;
от 25 до 26 точки - оценка 4.50;
от 27 до 28 точки – оценка 4.75;
от 29 до 30 точки – оценка 5.00;
Продължителността на решаване на теста е 45 минути.
Информационни източници за подготовка:
-

Закон за администрацията;

-

Закон за държавния служител;

-

Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите;

-

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014
- 2020);

-

Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното
управление в Република България (2014 - 2020);

-

Закон за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;

-

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

-

Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните);

-

Наредба за обмена на документи в администрацията;

-

Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от
обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат.

Въпросите, свързани с функциите на длъжността, ще включват и такива от следните
направления:
-

Управление на Storage Area Network и администриране на сървъри;

-

Администриране на MS Exchange и MS Active Directory;

-

СУБД;

-

Операционни системи Windows и UNIX;

-

LAN и WAN мрежи;

-

Интернет комуникации;

-

Приложен софтуер.

Интервю:
Интервюто ще съдържа въпроси по критериите за преценка на кандидатите,
съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите
и подбора при мобилност на държавни служители за установяване в каква степен
кандидатът

притежава

професионалните

и

деловите

качества,

необходими

за

изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
интервюто, е 4.00.

Окончателен резултат на кандидата:
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени
при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Коефициентите, с които ще се умножат резултатите на кандидатите, предвид тяхната
относителна тежест, са както следва:

-

тест - коефициент 4;

-

интервю - коефициент 5.

Кандидати, получили резултат под 4.00 на интервюто, не участват в крайното
класиране.
Забележка:
Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на
Република България, съгласно заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изменена със
заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, конкурсът с
допуснатите кандидати ще се проведе при следните условия, посочени в т. 32 на
горецитираната заповед:
*Кандидатите следва да притежават един от следните документи:
1. Цифров COVID сертификат на ЕС за незавършен ваксинационен курс с
двудозова ваксина, който може да се използва от 15-тия до 30-тия ден от
датата на поставяне на първата доза ваксина;
2. Цифров COVID сертификат на ЕС за завършен ваксинационен курс при
еднодозови и при двудозови ваксини, който може да се използва от датата
на поставяне на втората доза за двудозовите ваксини и от 15-тия ден от датата
на поставяне на еднодозова ваксина;
3. Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, който може да се
използва от 15-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от
PCR изследване или първия положителен резултат от проведен бърз антигенен
тест;
4. Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване, валиден до 48 часа от
проведено изследване с бърз антигенен тест или до 72 часа от проведено PCR
изследване;
5. Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез
лабораторен тест за количествено изследване на

Anti-SARS-CoV2 IgG със

стойности повече от 150 BAU/ml, което е с валидност до 90 дни от датата на
лабораторния тест и се издава за изследвания, направени след 11.11.2021 г.

Д. ДРАГАНОВА: ………………/П/..…………………….
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

