СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „Ръководител учебен
център“ във Върховния касационен съд – 1 щ. бр., с място на работа Учебно
почивна база на ВКС – с. Лозенец, общ. Царево.
I. Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи,
комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед
№ 27 от 05.01.2018 г. и № 47 от 09.01.2018 г. на председателя на ВКС, реши:
1. ДОПУСКА ДО КОНКУРС:
1.1. Веселина Методиева Димитрова – заявление, вх. № 1793/ 14.12.2017 г.;
1.2. Нели Кънчева Михайлова – заявление, вх. № 1874/ 29.12.2017 г.;
1.3. Мартин Димчев Димитров – заявление, вх. № 12/ 02.01.2018 г.;
1.4. Радостина
Димитрова
Мънкова
–
Статева
–
заявление,
вх. № 14/ 03.01.2018 г.;
1.5. Алкан Еюбов Фейзов – заявление, вх. № 22/ 04.01.2018 г.;
1.6. Красимира Звездомирова Делишменова – Костадинова – заявление,
вх. № 23/ 04.01.2018 г.
2. НЕДОПУСКА до конкурс:
2.1. Таня Иванова Стоянова – заявление, вх. № 36/ 08.01.2018 г. - изискваните
документи за участие в обявения конкурс не са подадени по надлежния ред.
II. Допуснатите кандидати следва да представят до 16:00 ч.
на 22.01.2018 г. в сградата на Върховния касационен съд, гр. София,
бул. „Витоша“ 2 – стая 19 (сутерен) писмена концепция за стратегическо
управление на тема: „Разработване и прилагане на маркетингова стратегия за
развитието на Учебната база“.
Писмената концепция се разработва в обем до 10 (десет) машинописни
страници, формат А4 при спазване на следната структура – мисия, визия, цели,
действия и резултати. Всяка страница на концепцията следва да бъде
номерирана и подписана от кандидата.

Писмената концепция се предава за регистриране в стая 19 (сутерен) в
запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата.
Критерии за преценка на писмената концепция и нейната защита.
1. Критерии за оценка на писмената концепция:
- всеобхватност и плътнота на разсъжденията по поставената тема;
- логичност и последователност на изложението;
- познаване функциите на административното звено и длъжността, за която
се кандидатства, конкретни задължения и отговорности;
- виждания на кандидата за организацията на работа, с оглед постигането
на целите и резултатите от концепцията;
2. Критерии за защита на концепцията:
- умения за представяне на синтезирано и структурно експозе върху
писмената концепция;
- комуникативност, убедителност и ораторски умения;
- стил и езикова култура;
3. Оценяване на кандидатите:
Целта на провеждането на конкурсната процедура, чрез представяне на
писмена концепция за стратегическо управление е да се преценят уменията на
кандидатите за стратегическо мислене и неговата визия за изпълнение на
длъжността.
- всеки член на конкурсната комисия се запознава с представените
концепции и ги преценява по 5 – степенна скала, съгласно одобрените
критерии;
- оценката на концепцията на всеки кандидат е средноаритметична от
оценките на членовете от комисията;
- до защита на концепцията се допускат кандидатите, получили оценка не
по – ниска от „4“.
До събеседване се допускат кандидати , получили сумарно оценки на
концепция и защита на концепцията не по-ниска от „8“.
Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на
концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидата
притежава необходимите компетентности за изпълнението на длъжността,
както и визия за изпълнението на длъжността.
- всеки член на комисията ще преценява резултатите от защитата на
концепцията на всеки кандидат по 5 – степенна скала.
- оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на
членовете на комисията.
- общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на писмената
концепция и от нейната защита.
Събеседването се състои във въпроси, свързани с познаването на
нормативни актове в областта на почивното дело и туризма; преценка на
кандидата относно лидерските му умения, умението да мотивира и насърчава,
да ръководи екип.Здравословни и безопасни условия на труд, Кодекс на труда,
нормативни и поднормативни актове свързани със задълженията на
длъжността.
Информация, относно допуснатите кандидати до защита на концепцията и
датата за защита ще бъде публикувана на интернет страницата на Върховния
касационен съд.

