МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати,
участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ с НКПД
24226004 (позиция по проекта - Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ ) 1 бр. в Министерство на образованието и науката за участие в екип за организация и
управление на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“
Комисия, назначена със от Заповед № РД09-2876/20.10.2020 г. на министъра на
образованието и науката, реши:
Допуска до събеседване следните кандидати:
1. Таня Миткова Иванова
2. Яни Ангелов Гебеджелиев
Недопуска до събеседване следните кандидати:
1. Йоана Петрова Павлова - Мотиви: лицето не отговоря на критериите за
допустимост
- не е представило уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната
администрация по трудово правоотношение, определени в чл. 107а от Кодекса на
труда;
– от представените копия на документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит е видно, че лицето не притежава минимум 7 /седем/ години
опит в изпълнението и/или управлението на проекти или програми и/или в
изпълнението на сходен тип дейности за заемане на позицията „Експерт
„Информационни и комуникационни технологии“.
2. Анелия Боянова Атанасова - Мотиви: лицето не отговоря на критериите за
допустимост
– не са представени копия на документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит; не са представени доказателства за изискуемия
професионален опит в подкрепа на изискваната експертиза за заемане на позицията
„Експерт „Информационни и комуникационни технологии“.
Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 24.11.2020 г. от 11.00 часа, в
зала 2 на 7-я етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул.
“Княз Дондуков“ № 2А.
Скалата за оценяване на критериите е от 1 до 5, като 5 е най-високата, а 1 - най-ниската
оценка. Всеки член на конкурсната комисията попълват оценъчна карта за всеки кандидат.
Индивидуалната оценка на кандидата от събеседването от отделен член на комисията се
определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Крайният
резултат от събеседването на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на
членовете на комисията.
Минималния резултат, при който допуснатите кандидати се считат за успешно
издържали интервюто – оценка 4.00.
Председател на комисията:
Маргарита Гатева
Ръководител проект ПДСО

