
 

 

СИСТЕМА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

      На основание чл. 34. ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители, с протокол № 01 от 29.06.2021 г. на конкурсната комисия, определена със 

Заповед № 406 от 22.06.2021 т. на Кмета на Община Гърмен за провеждане на конкурсната 

процедура за длъжността, Директор на дирекция „Финанси, правно, административно и 

информационно обслужване и човешки ресурси“ е приета следната система за определяне на 

резултатите от тест и интервю за обявения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Финанси, 

правно, административно и информационно обслужване и човешки ресурси“ в Общинска 

администрация с. Гърмен. 

 

      1. Разработени са три варианта тест, съдържащи 26 затворени въпроси с един възможен верен 

отговор. Верният отговор се отбелязва с кръг. 

 

Тестът ще бъде оценяван по 5-степенната скала: 

Оценка 5 - от 20 до 26 верни отговора:  

Оценка 4 - от 16 до 20 верни отговора включително:  

Оценка 3 - от 11 до 16 верни отговора включително:  

Оценка 2 - от 6 до 11 верни отговора включително; 

Оценка 1 - от 0 до 6 верни отговора включително. 

Продължителността за решаване на теста ще бъде 40 минути. 

Теста на кандидата ще бъде проверяван от всички членове на конкурсната комисия. 

Минималният резултат, който следва да постигне кандидатът, за да бъде допуснат до интервю е 

оценка 4 или минимум 17 верни отговора. 

      2. Интервюто ще съдържа въпроси по критериите за преценка на кандидатите, съгласно 

Приложение № 6 към чл. 42. ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители, за установяване в каква степен кандидатът притежава 

професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността. 

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 

средноаритметичен от общата оценка на членовете на комисията, отразена във формуляр за преценка 

на кандидати от интервю за длъжности, определени в категория експертни длъжности, която не 

може да бъде по-ниска от 4. 

 



 

3. Окончателният резултат е сбор от резултатите, който е получил при решаването на теста и от 

интервюто, умножени с определените коефициенти. 

Коефициентите, с които ще се умножават резултата на кандидата предвид тяхната относителна 

тежест е както следва: 

- за теста - коефициент 4; 

- за интервюто - коефициент 4. 

 

Председател на конкурсната комисия: 

МАРИЯ ПОПОВА /п/  

Вр. и.д. секретар на община Гърмен 

 

 
 


