
 

 Р ЕП У БЛ И К А  БЪ Л Г А Р И Я   
 Ми н и с т е р с т во  н а  око лн а т а  с р е да  и  во д ит е  
  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”  
 

гр. Благоевград, ул. «Св. Димитър Солунски» №66, п.к. 441, 

тел. 073/894 103, тел. Факс 073/894 102, e-mail – bdblg@wabd.bg;едно гише: 073/894 130 

 

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурс за длъжността 

Инспектор  в дирекция „Контрол“. 

 

Конкурсна комисия, назначена със Заповед № ЧР-03-11/25.07.2022 г. на Директора на 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, реши: 

1. Утвърждава три варианта на тест за провеждане на конкурсния изпит, съгласно 

изискванията на чл. 36, ал. 2 от НПКПМДСл. Всеки вариант съдържа по 42 броя затворени 

въпроси с един възможен верен отговор. При верен отговор на всеки въпрос се получава по 

1 точка. Максималния брои точки е 42, което съответства на оценка „6.00“. Минималния 

резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и се допуска до участие 

в интервюто е 28 или повече точки, т.е. при оценка, равна или по – голяма от „4.00”.  

Определя продължителност за решаването на теста в размер на един астрономически  час  

(шестдесет минути). 

2. При провеждане на интервюто, комисията ще задава едни и същи въпроси на всеки 

кандидат, които имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава 

професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността. 

Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са: 

 

 Аналитична компетентност 

 Ориентация към резултати 

 Работа в екип 

 Комуникативна компетентност 

 Фокус към клиента (вътрешен/външен) 

 Професионална компетентност 

 Дигитална компетентност 

 

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите 

отговори по 5-степенна скала, за всяка от горепосочените  компетентности, като за това 

попълва Формуляр за преценка на кандидатите от интервю за експертни длъжности, 

приложение № 5 от НПКПМДС. Максималният резултат, който може да получи всеки от 

кандидатите, е средна оценка „5.00”, която се получава като средно аритметично от оценките, 

дадени от членовете на комисията. Съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 от НПКПМДСл., 

комисията определя като минимален резултат оценка „3.00”, при който кандидата се счита 

за успешно издържал интервюто. 

3. Утвърждава еднакви коефициенти на тежест „4”, с които се умножават резултатите, 

получени при решаването на теста и при интервюто.  

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени 

при решаването на теста и от интервюто, умножени с коефициент „4“. 

 

Максималният резултат, който може да получат кандидатите е 44. 

 

Председател: /п/ 

Ралица Кукова 
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