
П Р О Т О К О Л 

Днес, 17.06.2021 г. Комисия, назначена със Заповед № РД-02-09-221/08.05.2021 
година на Кмета на община Кричим в състав: 

Председател: Величка Беличева-Бучова – Секретар на община Кричим 
и членове: 

1. инж. Светлана Рангелова – Директор дирекция „УТГРМДТХД”;
2. Тинка Иванчева – Началник отдел „ОбСКРИДОС”;
3. Евелина Москова – старши специалист „Човешки ресурси”;
4. Даниел Янакиев – юрисконсулт,

заседава за формулиране на критериите за оценка знанията и възможностите за прилагане в 
практиката на нормативните документи на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт”  

Комисията реши: 
1. На кандидатите да бъде възложен тест, съдържащ 20 /двадесет/ въпроса,

интерпретиращи: Административно процесуален кодекс, Кодекс на труда, Закон за 
държавния служител, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Закона за общинската собственост, Закон за административните 
нарушения и наказания, Закон за местните данъци и такси, Закон за устройство на 
територията. Всеки верен отговор да носи на кандидата успех от 0.4 (нула цяло и четири 
десети) точки, минимална оценка за допускане на кандидат до интервю да е 3.00 (три). 

Въпросите за интервюто да са 6 /шест/ стандартизирани, отговорите на кандидатите 
на едни въпрос да се оценяват, както следва: 

- напълно отговаря на изискванията на длъжността – 5.00 (оценка пет); 
- в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността – 4.00 (оценка четири); 
- в средна степен отговаря на изискванията на длъжността – 3.00 (оценка три); 
- в малка степен отговаря на изискванията на длъжността – 2.00 (оценка две); 
- не отговаря на изискванията на длъжността – 1.00 (оценка едно). 

2. Оценка на комуникативните способности показани по време на интервюто да е
комплексна за ползване на книжовен български език, разбиране на въпроса, ясно и точно 
формулиране на отговора, пълен и изчерпателен отговор на въпроса, категоричност на 
отговора, учение за вземане на решения. 

Получените резултати от отговора на всеки един кандидат на стандартизираните 
въпроси и комплексната оценка на комуникативните способности да бъдат разделени на 
шест (6), получената оценка да се прибави към постигнатата оценка на теста, с получената 
оценка кандидата да участва в класирането за длъжността „Юрисконсулт”. 

3. Резултатите от теста да бъдат умножени с коефициент 3 (три), резултатите от
интервюто да бъдат умножени с коефициент 4 (четири). 

КОМИСИЯ: 
Председател:  ...................................... 

     / Величка Беличева-Бучова / 
Членове: 

1. ........................................
 / инж. Светлана Рангелова / 

2. .....................................
/ Тинка Иванчева / 

3. .....................................
       / Евелина Москова /     

4. .....................................
/ Даниел Янакиев / 

/П/

/П/

/П/

/П/
Заличена информация при спазени принципите на
чл. 5, § 1, букви „б” и „в” на Регламент (ЕС) 2016/679/

/П/ 




