
И З В Л Е Ч Е Н И Е! 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 На 05.12.2016г. в 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № 711/05.12.2016г. на Директора 

на РДГ - Пловдив, комисия в състав: 

 Председател: инж.Мирослава Велинова – Заместник- директор на РДГ - Пловдив 

 Членове:  

            1. инж. Павлина Димитрова – Главен експерт „Човешки ресурси, горска 

икономика и анализи” в РДГ - Пловдив 

           2.  Зоя Маркова – Главен  юрисконсулт на РДГ - Пловдив 

           3. инж. Антон Бамбалов – Главен експерт „Стопанисване, инвентаризация и 

ползване в горските територии“ в РДГ – Пловдив 

           4. инж.Магдален Гайдаджиев – Старши горски инспектор, звено „Пловдив“ в 

РДГ - Пловдив 

се събра на заседание в техническия кабинет на РДГ - Пловдив за провеждане на 

конкурса за за длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция 

„Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив – 4 щатни 

бройки, както следва: „Старши специалист - Горски инспектор”  в звено 

„Пловдив“ – 1 работно място; „Старши специалист - Горски инспектор”  в звено 

„Асеновград“ – 2 работни места;„Старши специалист - Горски инспектор”  в 

звено „Карлово“ – 1 работно място, обявен със Заповед № 622/12.10.2016г. на 

Директора на РДГ - Пловдив. 

  

 В 10:00 часа, на обявените дата, час и място за провеждане на конкурса, се явиха 

двамата допуснати кандидати, както следва:  

           Елеан Георгиев Иванов – кандидат за звено „Пловдив“ и звено „Асеновград“. 
    Борислав Митков Попраданов – кандидат за звено „Пловдив“. 

 Председателят на комисията запозна кандидатите с начина на провеждане на 

изпита, а именно: 

1. Тестът се състои от 30 / тридесет / въпроса от затворен тип с по три възможни 

отговора, от които само един верен. 

 2. Всеки верен отговор носи на кандидата 1 точка, а неверен - 0 т. 

3. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал 

теста е 21 точки. 

4.Резултатите от теста се умножават с коефициент 4. 

5. Времетраене на теста 60 мин.  

6.  С успешно издържалите теста кандидати ще бъде проведено интервю – на 

05.12.2016г., след обявяването на резултатите от теста, в сградата на Регионална 

дирекция по горите - Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 57. 

 7. Резултатите от интервюто с кандидатите ще бъдат умножавани с коефициент 

3. 

 

Председателят на комисията покани един от двамата кандидати да изтегли 

вариант на тест. Кандидатът – Борислав Митков Попраданов изтегли вариант № 2 на 

теста. 

 След предаване на тестовете, комисията ги провери и установи следното: 

 

№ Име на кандидата Брой точки 

1. Елеан Георгиев Иванов 21 

2. Борислав Митков Попраданов 29 

 



 С оглед на взетото от комисията решение за допустим минимум при резултатите 

от теста,  до следващия етап – интервю  бяха  допуснати и двамата кандидати, както 

следва:  

 

1. Елеан Георгиев Иванов – кандидат за звено „Пловдив“ и звено 

„Асеновград“. 

2.  Борислав Митков Попраданов – кандидат за звено „Пловдив“. 

 

 В обявения за интервюто час на 05.12.2016г. започна събеседването с 

допуснатите кандидати. 

 Преди началото на интервюто комисията взе следните решения: 

1. На всеки кандидат да се задават еднакви по вид и численост въпроси от 

членовете на конкурсната комисия. 

2.  В интервюто да се включват въпроси за определяне на общи и специални 

умения и компетентности, като:  

2.1.Професионален опит. 

2.2.Ползване на нормативна уредба. 

2.3.Комуникативност. 

2.4.Способност да организира изпълнението на възложените му задачи. 

2.5.Работа ефективно в екип. 

3.  Членовете на комисията ще оценяват кандидата с от 1 до 5 точки. 

4. Резултатите от интервюто с кандидатите ще бъдат умножавани с коефициент 

3. 

 При провеждането на интервюто членовете на комисията оцениха отговорите и 

попълниха формуляр за преценка на кандидата. 

Резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин – тест 

и интервю, са обобщени, както следва: 

 

 Въз основа на резултатите от конкурса, комисията класира кандидатите , както 

следва: 

На първо място Борислав Митков Попраданов  -– кандидат за звено 

„Пловдив“. 

На второ място Елеан Георгиев Иванов – кандидат за звено „Пловдив“ и 

звено „Асеновград“. 

  На основание класирането комисията предлага на Директора на РДГ - Пловдив 

на длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”, звено „Пловдив”, Дирекция 

„Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив да бъде назначен 

Борислав Митков Попраданов . 

 

На основание класирането комисията предлага на Директора на РДГ - Пловдив 

на длъжността „Старши специалист - Горски инспектор”, звено „Асеновград”, 

Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив да бъде 

назначен Елеан Георгиев Иванов . 

 

 

Комисия: /П/ 
 

Име, презиме и фамилия Верни 

отговори 

от теста 

Коефи 

циент на 

теста 

Резул 

тат от 

теста 

Резултат 

от 

интервюто 

Коефици

ент 

Резул 

тат от 

интервюто 

Окончателен 

резултат 

Елеан Георгиев Иванов 21 4 84 95 3 285 369 
Борислав Митков Попраданов 29 4 116 111 3 333 449 


