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Система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който 

кандидатите за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция 

“Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и 

контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ 

се считат за успешно издържали теста и интервюто 

 

1. Приети са три различни варианта на тест, като  всеки от вариантите е с по 10 

/десет/ затворени въпроса ,  с по един възможен верен отговор. За всеки верен отговор 

се поставя 1 /една/ точка, за грешен – 0 /нула/ точки. До интервю ще бъдат допуснати 

кандидати, получили минимум 6 /шест/ точки на теста. Време за решаване на теста – 60 

минути. 

2. Интервюто ще се проведе чрез задаване на всеки кандидат на въпроси , с 

които да се установи степента на притежаваните лични качества и компетенции, 

необходими за изпълнение на длъжността. Въз основа на дадените отговори, всеки член 

от комисията прави собствена преценка на качествата на кандидата, като го оценява по 

5-степенна скала и попълва утвърдения от Наредбата за провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на държавни служители формуляр. Индивидуалният резултат 

на всеки кандидат се получава като средноаритметична оценка от получените общи 

резултати от формулярите на всеки член на конкурсната комисия. За успешно 

преминал интервюто ще се счита кандидат, получил минимален брой 30 точки /като 

средна оценка от оценките на всички членове на комисията/. 

 

3. Крайната оценка за окончателното класиране на кандидатите ще се формира 

по следния начин: 

Индивидуалната оценка на кандидата от теста, умножена с коефициент 3   + 

индивидуалната оценка на кандидата от интервюто умножена с коефициент   4      

 

4. В крайното класиране от конкурса ще участва кандидат, получил минимален 

резултат 138 точки  /18 т. от теста (6 т. х коеф.3) + 120  т. от интервюто (30 т. х коеф.4)/. 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:  

               инж. Сърма Атанасова, директор на дирекция „Контрол на околната среда“ 

     

 


