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С П И С Ъ К  

за допуснатите и недопуснатите кандидати по  
 

Процедура за подбор (чрез конкурс) за назначаване на експерти по ПМС №185 във връзка 

с изпълнението на дейности по ПРСР 2014 – 2020 г.  
 

 

I. За длъжността: младши експерт - 1 /един/ брой в дирекция „Административно-

финансова дейност“ 

Kонкурсната комисия реши: 
 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Александър Цветанов Георгиев 

2. Божидар Кирилов Стефанов 

3. Димитър Иванов Димитров 
 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20.07.2021 г. от 10.00 часа в 

сградата на НССЗ на адрес: София 1331, ул. "Банско шосе" № 7.  
 

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса ще бъдат 

публикувани на електронната страница на НССЗ и на таблото в Централно управление на 

НССЗ. Кандидатите ще бъдат уведоми и писмено. 

Оценката на кандидатите, съгласно одобрената от изпълнителния директор 

“Процедура за подбор”: ще се базира на оценка от тест и интервю. 
 

При подготовката за теста могат да бъдат ползвани следните нормативни актове: 

- Правилника за устройството и дейността на Национална служба за съвети в 

земеделието; 

- Закон за движението по пътищата ; 

- Правилник за прилагане на закона за движението по пътищата; 

- Закон за местните данъци и такси;  

- Кодекс за застраховането; 

- Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата; 

- Наредба № 3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомоби

лите и мотоциклетите. 
 

Максималният брой точки е 67. Всеки правилен отговор от 1-ви до 20-ти въпрос 

носи 3 точки, от 21-ви до 22-ри въпрос – 2 точки, от 23-ти до 25-ти въпрос – 1 точка. 

Време за изпълнение 45 минути. 

Минималният брой точки с който кандидата успешно е издържал теста е 40 точки. 

Оценката от теста се формира като сборът от точки от всички верни отговори 

се раздели на 13,4 и се закръгли до втория знак след запетаята (т.е. оценката е между 

0 и 5). 
 

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 20.07.2021 

г. от 11.30 часа в сградата на НССЗ на адрес: София 1331, ул. "Банско шосе" № 7.  
 

Интервюто ще се проведе на 20.07.2021 г. от 11.40 часа в сградата на НССЗ на 

адрес: София 1331, ул. "Банско шосе" № 7.  
 

Интервюто има за цел да оцени компетентностите на кандидатите, свързани с 

дейностите за изпълнение в рамките на всяка една позиция.  

Минималният резултат, с който кандидата успешно е издържал интервюто е 4.00. 
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Коефициента за теста да е „4”, а за интервюто „5”. 

 

КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ НА ВСЕКИ КАНДИДАТ СЕ ФОРМИРА КАТО СУМА 

ОТ ДВЕТЕ ОЦЕНКИ, УМНОЖЕНИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ:  

4х (ОТ) + 5х (ОИ), където 

ОТ – оценка от теста; 

ОИ – оценка от интервюто. 

 

Председател :  

Иванка Димитрова Тодорова - главен секретар на НССЗ  

 

 


