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С П И С Ъ К 

 

на допуснати и недопуснати кандидати до участие в 

конкурс за 1 щатна бройка за длъжността „главен директор” в  Главна дирекция 

„Железопътна инспекция“, в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ 

 

      Въз основа на преценката от представените документи, конкурсната комисия 

 

                                                                   Р Е Ш И : 

 

I. Допуска до участие в конкурса следните кандидати:  
 

1. Пламен Тодоров Минев 

2. Чавдар Кирилов Трендафилов 

 

II. Недопуска  до участие в конкурса следния  кандидат:  Няма недопуснати кандидати 

 

 

III. Посочените кандидати трябва да представят до 17.30 часа на 14.02.2022 г. на  фронт 

– офиса на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ в сградата на 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, ул. 

„Гурко“ № 5, в запечатан плик концепция на тема „Визия за усъвършенстване на 

надзорната дейност в Главна дирекция „Железопътна инспекция“. 

 

Концепцията следва да съдържа: 

 Структуриран подход; 

 Мисия и цели на Главна дирекция „Железопътна инспекция“;  

 Водеща същност на визията за надзорната дейност; 

 Организационни и ръководни действия в Главна дирекция „Железопътна 

инспекция“ за постигане на резултати. 

 

Оценяването на концепцията ще се извърши по 5-степенна скала, като 5 е най-

високата оценка, по следните критерии: 

 правилно разбиране, всеобхватност и пълнота на разсъжденията по 

поставената тема, 

 познаване функциите на структурното звено и длъжността, за която се 

кандидатства, конкретни задължения и отговорности, 

 вижданията на кандидата за оптимизиране на организацията на работа в 

съответното структурно звено, 

 актуалност, логичност, последователност, аргументираност и стил на 

изложението.  
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Кандидатите получили оценка най-малко „4“ се допускат до защита. 

Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията.  

Време за защита на концепцията – до 30 минути за всеки кандидат. 

 

Оценяването на защитата на концепцията ще се извърши по 5-степенна скала, 

като 5 е най-високата оценка. 

 

Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките от писмената концепция и 

защитата. 

 

До участие в интервю се допускат кандидати, чийто резултат е най-малко „8“.  

За формиране на окончателния резултат от проведената конкурсна процедура, 

резултатът от оценка на писмената концепция, вкл. защитата на всеки кандидат се 

умножава с коефициент „4“, а този получен от интервюто с коефициент „5“. 

Защитата на концепцията ще се проведе на 17.02.2022 г. от 10.00 часа в зала 517, ет. 5 в 

сградата на Изпълнителна агенция  „Железопътна администрация“, ул. „Гурко“ № 5.  

 

Интервюто ще се проведе на 18.02.2022 г. от 10.00 часа в зала 517, ет. 5 в сградата на 

Изпълнителна агенция  „Железопътна администрация“, ул. „Гурко“ № 5. 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:  Мария Стефанова – Главен секретар на ИАЖА 

 

Дата:   28.01.2022г.  

                                                                                                       Подпис:  

                                                                                                                     / Мария Стефанова  
  


