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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 Днес, 28.05.2020 г. в 14:00 часа, продължи провеждането на конкурса за 

заемане на длъжността „Главен експерт „Информационни и комуникационни 

технологии“ в дирекция „Администрация“ в Централната избирателна комисия от 

комисията, определена с протоколно решение на ЦИК от 14.05.2020 г. и заповед 

№ 11-АД от 14.05.2020 г. на председателя на ЦИК, в състав: 

Председател: 

Кристина Цанкова-Стефанова – заместник-председател на ЦИК 

Членове: 

 Бойчо Арнаудов – член на ЦИК 

 Емил Войнов – член на ЦИК 

 Николай Николов – член на ЦИК 

Красимира Манолова – директор на дирекция „Администрация“, 

Комисията разработи и одобри три варианта на тест, всеки от тях с по 25 

въпроса. Вариантите бяха запечатани в еднакви бели непрозрачни пликове.  

В 14:00 часа за решаване на теста се явиха допуснатите кандидати: 

1. П В И 

2. М С Д  

Кандидатите се запознаха с методиката за провеждане на конкурса за 

заемане на длъжността, за която кандидатстват, срещу подпис.  

Кандидатът М  С  Д  изтегли вариант 1, след което в 

присъствието на другият кандидат и конкурсната комисия се отвориха и 

останалите пликове, съдържащи другите два варианта на теста. 

Решаването на теста започна в 14:20 часа и продължи до 15:20 часа, т. е. в 

рамките на определеното с методиката време. Веднага след това комисията 

извърши проверка и оценяване на резултата от теста и установи следния резултат: 

1. П  В  И  – 16 т. 

2. М  С  Д  – 10 т. 

След оценяването кандидатите бяха уведомени за постигнатите от тях 

резултати от теста и им беше предоставена възможност за запознаване с тяхната 

работа. И двамата кандидати се възползваха от предоставената им възможност и 

се запознаха с работата си. 

Съобразно методиката за провеждане на конкурса необходимият 

минимален резултат след решаване на теста, за да бъде допуснат кандидат до 

следващия етап на конкурса, е 13 т. Комисията установи, че само един от 
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кандидатите е получил по-голям или равен на минималния брой от 13 т. на теста 

и следва да се допусне до интервю, а именно П  В  И . 

Комисията проведе интервю с допуснатия до третия етап кандидат. На 

кандидата бяха задавани от членовете на комисията въпроси за оценка на 

аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, 

комуникативна компетентност и професионална компетентност.  

За оценка на компетентностите на кандидата всеки член на комисията 

попълни индивидуален формуляр за кандидата, подписан преди началото на 

интервюто от кандидата и от съответния член на комисията.  

Кандидатът, допуснат до интервю, получи следната оценка: 

П  В  И   – 9,8 т. 

Общата оценка на кандидата П   В          И  от теста и 

интервюто е 25,8 т. 

След обсъждане на проведената процедура комисията предлага на 

Централната избирателна комисия да не сключва трудов договор с класирания 

кандидат за заемане на длъжността. 

Комисията предлага да се обяви нова процедура за подбор за длъжността 

„Главен експерт „Информационни и комуникационни технологии“. 

Неразделна част от настоящия протокол са следните приложения: 

Методика за провеждане на процедура за подбор за длъжността „Главен експерт 

ИКТ“ в администрацията на ЦИК и попълнени формуляри за оценка от 

проведеното интервю на допуснатия до третия етап кандидат  – 5 бр. 

Комисията приключи своята работа в 18,00 часа. 

 

Председател: 

Кристина Цанкова-Стефанова ............................ 

 Членове: 

 Бойчо Арнаудов .............................. 

 Емил Войнов .................................... 

 Николай Николов ............................  

Красимира Манолова ...................... 


