
 

 

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА 
„СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ“ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

На основание  чл. 34, ал. 5-7, във връзка с чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите 
и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/ и Решение на конкурсната комисия, 
определена със Заповед № № РД 01-05-80/29.12.2021 г. на Областен управител, обективирано в 
Протокол от проведено заседание на 10.01.2022 г., комисията определя, както следва: 

1. Конкурсната комисия да изготви три различни варианта на тест със затворени въпроси с 
един възможен верен отговор, съгласно чл. 36, ал. 2 от НПКПМДС, като всеки един вариант 
съдържа 20 /двадесет/ въпроса. 

1.1. Въпросите от № 1 до № 5 носят по 1 точка при верен отговор;  
 1.2. Въпросите от № 6 до № 15 носят по 2 точки при верен отговор; 
 1.3. Въпросите от № 16 до № 20 носят по 3 точки при верен отговор. 

1.4. При верни отговори на всички 20 въпроса, максималният брой е 40 /четиридесет/ 
точки.  
1.5. Минималният резултат, при който кандидата се счита за издържал теста и се допуска 
до интервю е 30 /тридесет/ точки. 
2. Определя се коефициент 5, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен от 

теста и коефициент 4, с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто. 
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от теста и 
интервюто, умножени с определения коефициент.  

3. Определя се продължителност за решаване на теста от 60 /шестдесет/ минути, като 
началото и краят му се обявяват на кандидатите от председателя на комисията. 

4. Кандидатите, постигнали резултат над минималния, да се уведомяват чрез писмено 
съобщение или чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто, 
съгласно чл. 37, ал. 2 от НПКПМДС. 
 
 
 
ПОДПИСИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: 
 
Председател: Петя Райкова – главен секретар на ОА  /П/ 
и членове: 
 
1. Силвия Димитрова – директор на дирекция АКРРДС  /П/ 
2. Милена Павлова-Карабялова – директор на дирекция АПОФУС  /П/ 
3. Нина Иванова – главен експерт в дирекция АПОФУС  /П/ 
4. инж. Людмила Бояджиева – главен експерт в дирекция АКРРДС  /П/ 
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