
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

до участниците в конкурс за заемане на длъжност „главен експерт“ в дирекция „Административно-

правно, финансово и стопанско обслужване“, Регионална здравна инспекция – Софийска област, както 

следва: 

 

 

- Една вакантна длъжност „главен експерт“ в дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване“ (с място на работа: гр. София); 

Комисията реши тестът за провеждане на конкурса да е в три варианта от 20 затворени въпроси с един 

възможен верен отговор. Времето за решаване на теста е 45 минути, в което не се включва времето за изтегляне 

на вариант на теста и раздаването му на кандидатите. 

Комисията прие следната скала за оценка на резултатите от теста, както следва: 

- за верни от 19 до 20 отговора включително – оценка 5,00; 

- за верни от 16 до 18 отговора включително – оценка 4,00; 

Конкурсната комисия взе решение минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно 

издържал теста да бъде 16 верни отговора, за да бъде допуснат до интервю. 

Комисията определи минимален резултат 4,00, при който кандидатът се счита за успешно издържал 

интервюто. Кандидатите, които са допуснати до интервюта ще бъдат оценявани от членовете на комисията по 5-

степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките на членовете от комисията. 

Комисията определи следните коефициенти за умножаване на резултатите на подлежащите на класиране 

кандидати: 

а) 4,00 – за резултатите от теста; 

б) 5,00 – за резултата от интервюто. 

Класирането ще се извърши по общ бал за всеки успешно издържал конкурса кандидат. Балът се формира 

от сбора на посочените по-горе произведения. Максимално възможният бал е 45. 

Резултатите от проведения тест за заемане на една вакантна длъжност „главен експерт“ в дирекция 

„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при Регионална здравна инспекция – Софийска 

област ще бъдат обявени във Ваше присъствие на 29.03.2021г., в 11:30 ч. в сградата на РЗИ – Софийска област 

– гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 3 – залата. 

С успешно преминалите теста кандидати ще бъде проведено интервю на 29.03.2021г. от 12:30 ч. в 

сградата на РЗИ – Софийска област – гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 3 – залата. 

 

 Председател на конкурсната комисия:  (п) 

Татяна Малинова      

 

 

Подписът е заличен  
на основание арг. чл. 5, § 1, „в“, 
от Регламент (ЕС) 2016/679 


