
Система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността Началник на 

отдел  в Дирекция „Устройство на територията и строителство, програми, 

проекти,  опазване на околната среда, социална политика, хуманитарни дейности, 

общинска собственост, туризъм, транспорт, отбрaнително-мобилизационна 

подготовка, сигурност и гражданска регистрация" (УТС, ПП, ООС, СП, ХД, ОС, 

ТТ, ОМПС и ГР), Отдел - Общинска собственост, туризъм, транспорт, 

отбрaнително-мобилизационна подготовка, сигурност и гражданска регистрация“ 

при общинска администрация на община Куклен. 

 

Съгласно изискванията на НПКПМДС, за конкурса трябва да се подготвят три 

теста с еднаква степен на сложност. Комисията реши въпросите да бъдат с три отговора 

и един възможен верен отговор. 

 Комисията прецени, че броят на въпросите, които ще включва всеки един от 

тестовете ще е равен на 25 (двадесет и пет). Всеки правилен отговор ще носи 0,20 (нула 

цяло и двадесет) точки. Неправилните отговори няма да носят и отнемат точки. 

Резултатът ще се изчислява по формулата:  

Резултат = (броят на верните отговори) х 0,20. 

Верният отговор ще се отбелязва с „О”. Забранява се изписване на текст в теста. 

При въвеждане на текст в теста ще бъде декласиран.  Грешно отбелязан отговор ще се 

отбелязва с „Х” върху „О”.   

Минималният резултат, при който кандидат ще бъде допуснат до втори етап ще 

е оценка 4,00 (четири), т. е. минимум 20 верни отговора. 

Времето за провеждане на I етап – тест, ще е 40 (четиридесет) минути. 

            Тестовото изпитване ще се проведе от 09:00 ч. на 31.08.2022 г. в заседателната 

зала на ет. 3 в сградата на общинска администрация – Куклен. 

Резултатът от теста се умножава по коефициент 3 (три). 

             Комисията определи II етап от конкурса - интервюто да се проведе от 11.00 ч. 

на 31.08.2022 г. 

            За участието в II етап -  интервюто, всеки член на комисията трябва да попълни 

формуляр Приложение № 6 от НПКПМДС, като даде оценка за всеки един от 

показателите: управленска  компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, 

комуникативна компетентност, фокус към клиента – вътрешен и външен, 

професионална компетентност, дигитална компетентност. Сборът от оценките по 

всички показатели, се разделя на броят на показателите, за да се получи средна оценка. 

Сборът от средните оценки на членовете на комисията, се разделя на броя на членовете 

на комисията. По този начин се получава резултатът от интервюто за всеки кандидат. 

Минималният резултат, който трябва да има участник от интервюто, за да се счита 

издържал интервюто е 4,00 (четири). 

 

           Сборът от резултата от теста, умножен с коефициент 3 и резултатът от 

интервюто, умножен с коефициент 4, дава окончателния резултат на всеки кандидат. 

Комисията класира кандидатите, като определя на първо място този с най-голям 

окончателен резултат. 

 


