
 

 

СИСТЕМА 

за определяне на резултатите и класиране на кандидатите в конкурса за 

длъжността “Началник на отдел “Инженерна инфраструктура, 

инвеститорски контрол и екология“ 

 

 

І. Тест 

 

1. Изготвят се три варианта на теста, от тях се изтегля един, който се решава 

от всички кандидати. Тестът съдържа 20 въпроса с по един верен отговор. 

Буквата пред верния отговор се загражда с кръгче. Отговорите трябва да са 

в съответствие с действащата към момента нормативна база. Времето за 

решаване на теста е 60 /шестдесет/ минути. 

2. Оценяването на теста е на база брой верни отговори по петстепенна скала 

/от 1 до 5/, както следва:  

до 4 верни отговора - оценка 1;  

от 5 до 8 верни отговора - оценка 2;  

от 9 до 12 верни отговора - оценка 3;  

от 13 до 16 верни отговора - оценка 4;  

от 17 до 20 верни отговора -  оценка 5.  

 

За допускане до интервю с комисията е необходимо кандидатите да имат 

най-малко 12 верни отговора - оценка 3. Получената дотук оценка се 

умножава по коефициент 4 и така се получава крайната оценка за теста. 

 

ІІ. Интервю 

 

1. При провеждане на интервюто комисията задава на всички кандидати 

еднакви въпроси, касаещи следните критерии за преценка: 

- аналитична компетентност 

- ориентация към резултати 

- работа в екип 

- комуникативна компетентност 

- фокус към клиента (вътрешен / външен) 

- професионална компетентност 

- управленска компетентност 

- дигитална компетентност 

 

Всеки член на комисията оценява кандидатите по отделните критерии, като 

от тези оценки се формира и общата му оценка по петстепенната скала. 

Накрая от оценките на членовете на комисията се пресмята 



средноаритметична оценка, която се умножава по коефициент 5 и така се 

получава крайната оценка от интервюто. 

 

За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил 

средноаритметична оценка най-малко 3.50 (с  придобит коефициент - най - 

малко 17,50) 

 

 

ІІІ. Общата оценка на всеки кандидат, въз основа на която се извършва 

класирането, е сбор от оценките му на теста и на интервюто /максимум – 45 

точки/. 

 

 

Председател на комисията: 

Н. Бобчева 

 

 

Запознат съм с правилата за оценяване и класиране: 

 

1…………………………………………………………………..   

 

2…………………………………………………………………..   

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


