РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ
ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „СВЕТОВНА БАНКА И МЕЖДУНАРОДЕН ВАЛУТЕН
ФОНД“ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ“
Конкурсната комисия, определена със Заповед № ЗМФ-1013 от 03.11.2021 г. на
министъра на финансите, реши:
I. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Детелина Асенова
2. Виктория Кимонова
3. Божидара Дильовска
4. Габриела Стоянова
5. Виктория Иванова
6. Нино Аврейски
7. Милан Петров
8. Емил Иванов
9. Илко Толин
10. Стилян Варадинов
11. Мария Маринова
12. Константин Марков
Посочените кандидати трябва да се явят на 19.11.2021 г. от 10:00 часа в сградата на
Министерството на финансите - вход от ул. “Георги Бенковски” за провеждане на
практически изпит.
Забележка: Съгласно Заповед № ЗМФ-1025 от 08.11.2021 г. на министъра на
финансите, до участие в съответния етап на процедурите на място, в Министерството на
финансите, се допускат само лица, които са ваксинирани или преболедували COVID-19,
или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в сградата на
министерството изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация,
преболедуване или изследване по смисъла на т. II от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г.
на министъра на здравеопазването.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди
провеждането на изпита.
II. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за
конкурса, са:
1. Министерство на финансите - отдел „Световна банка и Международен валутен
фонд“
https://www.minfin.bg/bg/817
https://www.minfin.bg/bg/1390
2. Сайт на Организациите от Групата на Световна банка
https://www.worldbank.org/en/who-we-are
https://www.worldbank.org/en/about/history
https://www.worldbank.org/en/what-we-do
https://www.worldbank.org/en/country/bulgaria

III. Системата за определяне на резултатите е следната:
1. Конкурсът ще се проведе чрез практически изпит и интервю.
2. Практическите умения 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. Продължителността на провеждане на практическия изпит
е 180 минути, считано от раздаването на задачите. 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”.
3. 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 „4”.
4. 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/
Гергана Беремска-Караджова
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