
 

СПИСЪК 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА 

 

за длъжността: „заместник главен директор” – 1 (една) щатна бройка 

на: главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” 

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: 

 

1. Николай Попов  

 

Допуснатият кандидат следва да представи писмена концепция за стратегическо 

управление на тема: „Приоритети и насоки за развитие в областта на административното и 

административнонаказателното производство като част от дейността на ГД НЯСС” – 

формат А4, до 10 (десет) стандартни страници, в запечатан непрозрачен плик, надписан с 

трите имена и подпис на кандидата, до 17:00 часа на 14. 04. 2022 г. в сградата на ДАМТН, 

гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, етаж 4, ст. 407Б – Човешки ресурси.  

Представената писмена концепция за стратегическо управление ще бъде оценена 

съгласно изискванията на чл. 39 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители. Критерии за преценка на представената писмена 

концепция – пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на 

разработката; практическа насоченост; ясно формулирани цели; логичност, 

последователност, аргументираност и стил на изложението. 

Допуснатият кандидат трябва да се яви на 19. 04. 2022 г. в 10:30 часа за обявяване на 

резултатите от преценката на представената концепция в сградата на ДАМТН, гр. София, 

бул. „Г. М. Димитров” № 52А, партер. 

Съгласно чл. 39, ал. 4 от НПКПМДС кандидатите, чиито концепции са преценени 

като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4”, се допускат до 

защита на концепция. 

Комисията реши защитата на концепцията да се проведе на 19. 04. 2022 г. в 11.00 

часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, партер. 

Продължителност на защитата на концепцията – до 30 минути.  

При успешно защитена концепция интервюто да се проведе на 19. 04. 2022 г. от 

13.00 часа в сградата на ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, партер.  

 

Кандидатът да носи документ за самоличност. 

 

 

2. Няма недопуснати до конкурса кандидати. 

 

 


