РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Система за определяне на критерии за провеждане на конкурс за
Младши експерт в Дирекция „Контрол“- офис Шумен
Конкурсът ще стартира на 13.01.2021 г. от 10.00 ч. До конкурса ще бъдат допуснати
само кандидати, които са налични в дирекцията в този час. Няма да се допуснат закъснели
кандидати.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.
I. Решаване на тест.
Теста ще бъде писмен, с времетраене 45 минути.
Съгласно чл. 36, ал. 2 от НПКПМДС теста е в три различни варианта. Всеки вариант
на тест съдържа 20 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Кандидатът следва
да огради собственоръчно верните отговори.
Максимален брой точки във всеки вариант - 20 (верен отговор - 1 точки, грешен
отговор - 0 точки);
Минимален брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, и
се допуска до участие в следващото ниво на конкурса – интервюто, е 10 броя точки, т.е. 10
верни отговора;
Коефициентът, с който се умножава резултата от теста, определен съгласно чл. 34, ал.
3 от НПКПМДС е – 3.
II. Интервю
По време на интервюто членовете на комисията задават въпроси към всички
кандидати. Минималния резултат, при които се счита, че кандидатът успешно е издържал
интервюто и подлежи на класиране е 22. Преценяването на качествата на кандидата е въз
основа на неговите отговори, оценени по 5-степенна скала и попълнен формуляр
Приложение 5 за експертни длъжности от всеки член на комисията - (съгласно чл. 42, ал. 4
от НПКПМДС).
Чрез отговорите на въпросите, зададени от комисията се установява в каква степен
кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението
на длъжността.
Коефициентът, с които се умножава резултата от интервюто, определен съгласно чл.
34, ал. 3 от НПКПМДС е – 5.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при
провеждането на теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.
Председател:. /п/
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