
 

 
 
 

Препис - извлечение от Протокол № 2 от 21.09.2020 г. 
на комисия, определена със заповед № 255/15.09.2020 г., 
на Кмета на Община Георги Дамяново да проведе 
 конкурс за длъжността – Младши експерт „Връзки с  
обществеността, култура и туризъм” в Дирекция  
„Образование, култура, туризъм, социални дейности, 
 общинска собственост и териториално-селищно устройство” 
 в Община Георги Дамяново 

                                                                                                ОБЯВЛЕНИЕ 
 
             За решение на конкурсната комисия, относно системата за определяне на резултатите 
от конкурс за длъжността Младши експерт „Връзки с обществеността, култура и туризъм” в 
Дирекция  „Образование, култура, туризъм, социални дейности, общинска собственост и те-
риториално-селищно устройство” в Община Георги Дамяново, който ще се проведе чрез ре-
шаване на тест и интервю.   

Конкурсната комисия, проведе заседание, на което: 
I. Разработи тестове за длъжността и определи минимален и максимален брои 

точки в следната последователност: 
 

1. Подготви и одобри три различни варианта на тест за провеждане на конкурса за длъжност-
та „ Директор на дирекция „Образование, култура, туризъм, социални дейности, общинска 
собственост, териториално и селищно устройство”в Община Георги Дамяново. Тестовете съ-
държат 20 (двадесет) затворени въпроси, с един възможен верен отговор. За всеки верен от-
говор се поставят 5 точки, а за неверен или повече от един отговор на въпрос, или за въпрос 
без отговор – 0 точки. Оценката от теста се формира, след като получените точки се разделят 
на общия брой въпроси на теста. 
2. Комисията определи минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно из-
държал теста и се допуска до следващия етап на конкурса – интервю, за длъжността Младши 
експерт „Връзки с обществеността, култура и туризъм” в Дирекция  „Образование, култура, 
туризъм, социални дейности, общинска собственост и териториално-селищно устройство” в 
Община Георги Дамяново, а именно минимален резултат – оценка 3.00 формиран при мини-
мален брой точки 60 /от максимален брой точки 100/. Определена бе и петобална системата 
за оценяване на резултатите от теста, както следва:  
  

20 верни отговора -100 точки - оценка 5.00 
19 верни отговора - 95 точки - оценка 4,75 
18 верни отговора - 90 точки - оценка 4,50 
17 верни отговора - 85 точки - оценка 4,25 
16 верни отговора - 80 точки - оценка 4,00 
15 верни отговора - 75 точки - оценка 3,75 
14 верни отговора - 70 точки - оценка 3,50                   
13 верни отговора - 65 точки - оценка 3,25                   
12 верни отговора - 60 точки - оценка 3,00                   

 
От 0 точки до 55 точки включително – кандидатът не се допуска до интервю. 
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3. Комисията определи продължителността на провеждане на теста: 30 минути. 

 
II. Комисията одобри коефициентите, с които ще се умножат резултатите на 

кандидатите, предвид тяхната относителна тежест както следва: 
- тест – коефициент "4" 
- интервю - коефициент "5" 
 

III. Комисията определи минимален резултат 4.0, при който кандидатът ще се 
счита за успешно издържал интервюто. 

 
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени 

при провеждането на конкурса от теста и от интервюто, умножени с определените коефи-
циенти. 

 
IV. Комисията прие задължителни въпроси по отделните компетентности - 

ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), 
комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компе-
тентност, дигитална компетентност, които ще бъдат задавани на кандидатите при 
евентуално допускане до интервюто.  Оценяването на интервюто ще се извърши от 
всеки член на комисията по петстепенна скала, съгласно изискванията и компетент-
ностите, залегнали в информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл.4 от 
НПКПМДСл). Оценката на всеки кандидат ще бъде средноаритметична от оценките 
на членовете на комисията. 

 
 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                             НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:      /п/ 
                                                                                                               БОЙКО БЛАГОЕВ 
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