РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
за длъжността: „главен директор”
на: главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”
в: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната
комисия:
1. Допуска до конкурс следните кандидати:
№
по
ред
1.
2.
3.

Име, презиме и фамилия
Иван Ганчев Ганчев
Михаил Симеонов Терзиев
Янко Недков Славов

Допуснатите кандидати следва да представят писмена концепция за стратегическо
управление на тема: „Визия за организация и развитие на главна дирекция „Инспекция за
държавен технически надзор” – формат А4, до 10 стандартни машинописни страници, в
запечатан непрозрачен плик, надписан с трите имена и подпис на кандидата, до 17.00 часа на
23. 04. 2018 г. в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст.
407Б – Човешки ресурси.
Представените писмени концепции ще бъдат оценени съгласно изискванията на чл. 30,
ал. 1- 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Критерии за
преценка на представените писмени концепции – пълнота на обхвата на най-важните въпроси,
свързани със съдържанието на разработката; практическа насоченост; ясно формулирани
цели; логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.
Допуснатите кандидати трябва да се явят лично на 26. 04. 2018 г. в 10.00 часа за
обявяване на резултатите от преценките на представените концепции в сградата на ДАМТН,
гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 402А (заседателна зала).
Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и
оценени с оценка не по-ниска от „4”, допуснати до защита на концепция, ще бъдат уведомени
за час, дата и място на провеждане на защитата.
2. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Адрес на управление: София 1797, бул. “Г. М. Димитров” № 52А
Деловодство - тел: (+3592) 980 63 17, факс: (+3592) 986 17 07
E-mail: damtn@damtn.government.bg
Web: www.damtn.government.bg

