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СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МИНИМАЛНИЯ
РЕЗУЛТАТ ПРИ КОЙТО КАНДИДАТИТЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ИНТЕРВЮ ЗА
НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ
ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СЕКРЕТАР НА КМЕТА”.
Съгласно обявеният начин на провеждане на първия етап от конкурсната
процедура, конкурсната комисия е подготвила три варианта на тест. Теста включва 30
затворени въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Всеки въпрос носи 1
точка. Максимален брой на точките – 30. Минималният резултат, при който теста ще се
счита за успешно издържан е 20 точки, което се равнява на оценка 4.00. За всеки
следващ верен отговор се добавя към оценката 0,10. Максималната оценка е 5,00 при 30
верни отговора. Скала за оценяване:
Оценяване:
Точки/Оценка
20 точки – 4.00
21 точки – 4.10
22 точки – 4.20
23 точки – 4.30
24 точки – 4.40
25 точки – 4.50
26 точки – 4.60
27 точки – 4.70
28 точки – 4.80
29 точки – 4.90
30 точки – 5.00
До следващият етап от конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили
минимум 20 точки. Продължителност за провеждане на теста – 45 мин.

Комисията определи коефициентите на тежест с които се умножават резултатите
на кандидатите от теста – коефициент 3, от интервюто – коефициент 5.
По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават на всички
кандидати предварително формулирани шест въпроса, чрез който се установява в каква
степен кандидатът притежава професионални и делови качества, който са необходими
за изпълнението на длъжността.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на
неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение №5
към чл.42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавните служители. При интервюто максималната оценка е 35, а минималната 21.
Кандидатът, получил оценка 21 или по-висока, се счита, че е преминал успешно
интервюто.
Окончателният резултат от теста и интервюто се определя, както следва:
(Резултата от теста x 3) + (Резултата от интервюто x 5) = Окончателен резултат

Председател на конкурсната комисия:…… /п/……
Цветозара Блажева-Секретар на община Белово
Юрисконсулт …../п/……...
Иван Димитров Адов
Свидетел при поставяне на общодостъпно място:………/п/…………
/……………../
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