
 

 

 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ИНФОРМАЦИЯ 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И 

ПРОГНОЗИ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” 

 

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия, определена със 

Заповед на министъра на финансите ЗМФ - 154 от 25.02.2020 г., информира допуснатите до 

конкурс кандидати за следното: 

I. Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 03.06.2020 г. от 10:00 часа  

в сградата на Министерство на финансите -  вход от ул. “Георги Бенковски”. Същия ден 

ще се проведе и практическият изпит с кандидатите, успешно издържали теста. 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди 

провеждането на изпита. 

II. Системата за определяне на резултатите е следната: 

1. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, практически изпит и интервю. 

2. Максималният брой точки от теста е 5 точки, а минималният резултат, при 

който кандидатът ще се счита за успешно издържал теста е 3,50 точки. 

Коефициентът за умножаване на  резултата от теста е „3”. И в трите варианта 

на тест верните отговори на 3 въпроса носят по 0,10 точки, верните отговори на 

4 въпроса носят по 0,15 точки, верните отговори на 8 въпроса носят по 0,20 

точки и верните отговори на 10 въпроса носят по 0,25 точки. 

3. До участие във втория писмен начин на провеждане на конкурса – практически 

изпит се допускат само кандидатите, издържали успешно теста.  

4. Практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачите в 

рамките на практическия изпит се оценяват по 5-степенна скала, където 

минималната оценка е 1.00, а максималната е 5.00. До участие в интервюто се 

допускат кандидатите, чийто резултат от практическия изпит е най-малко 4.00. 

Коефициентът за умножаване на  резултата от практическия изпит е „4”. 

5. Общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от 

теста и практическия изпит, умножени по определените коефициенти. 

6. Интервюто се преценява по същата 5-степенна скала. Минималният резултат, 

при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00. 

Коефициентът за умножаване на резултата от интервюто е „5”. 

7. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при 

провеждането на конкурса по горепосочения начин и от интервюто, умножени с 

определените коефициенти. 

 

 

                Председател на конкурсната комисия: / п / 

                  Методи Методиев  


