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ИНФОРМАЦИЯ 
 

Във връзка с  провеждане на конкурс за заемане на  длъжността Началник на Отдел БФСУС, 

то и главен счетоводител,   

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ СЛЕДНОТО : 

 На 25.11.2022 г. (петък) от 10,00 ч. в заседателната зала на етаж 3 на Общинска 

администрация – Лъки ще се проведе конкурса на етап РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ за познания от 

професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната 

длъжност, на основание чл. чл. 21, ал. 8 от НПКПМДС. Чрез теста се цели да бъдат проверени 

знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани  със 

задълженията на конкурсната длъжност. 

 Продължителността на провеждане на теста е 60 минути 

 Кандидатите решават тест, разработен в три различни варианта, запечатани 

поотделно в плик. Всеки тест съдържа 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. 

След обявяването на началото на провеждане на конкурса, вариантът на теста, който 

решават кандидатите се изтегля чрез жребий от допуснатия кандидат; 

 В деня на провеждане на конкурса началото и краят на теста се обявяват на 

участниците от председателя на комисията; 

 Конкурсната комисия осигурява листове, които се подпечатват с печата на 

администрацията, в която е конкурсната длъжност за решаването на теста; 

 Писмените работи се запечатват в плик, голям формат, а в плик – малък формат, 

всеки кандидат запечатва попълнен формуляр със своето име; 

 Всички членове на комисията проверяват отговорите на въпросите от теста; 

 Тестовете се подписват от проверилите ги членове на комисията; 

 Отварянето на плика – малък формат, става, след като тестът е оценен от 

проверяващите, и срещу името се отбелязва резултатът; 

Система за определяне на резултатите от проведения тест : 

 Всеки верен отговор носи 1 точка. Максимален брой точки от теста е 30;  

 Постигнатият от кандидата резултат от теста се умножава с коефициент „3“; 

 Кандидатите се уведомяват чрез писмено съобщение на посочения от тях адрес, 

лично или чрез електронната поща за датата, мястото и часа на провеждане на следващия 

етап на конкурса – практически изпит;   
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