
 

М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    О Т Б Р А Н А Т А 

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 

София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/92 21 808 

 

Вх. №                    /                    

Екз. единствен 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

във връзка с провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в 

отдел „Централна изпитвателна лаборатория за тилови имущества” на 

дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и 

имущества ” в Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” 

 

На основание чл. 21, ал. 8 и чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната 

комисия информира допуснатите до конкурс кандидати за следното: 

 

1. Тестът ще се проведе на 10.03.2022 г. от 10.00 часа в сградата на  

Института по отбрана - София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2.  

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят за 

регистрация на 10.03.2022 г. в 09.45 часа. 

 

Във връзка със заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на 

здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки 

на територията на Република България, считано от 01.12.2021 г., моля при 

явяване за участие в теста да представите някой от следните документи: 

- за ваксинирани или преболедували COVID-19 - валиден документ за 

ваксинация или за преболедуване (сертификати); 

- в останалите случаи – валиден документ с отрицателен резултат от 

проведено до 72 часа преди влизане в министерството изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция (PCR) за COVID-19, бърз антигенен тест (до 48 

часа преди влизане в сградата на ИО) или удостоверение за наличие на 

антитела срещу SARS-CoV-2. 

 

Във връзка с епидемиологичната обстановка кандидатите следва да имат 

и лични предпазни средства (маска). 

 

2. Система за определяне на резултатите: 

Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест и провеждане на 

интервю. 

Тестът съдържа 25 затворени въпроса с по един възможен верен отговор. 

Всички въпроси носят еднакъв брой точки – „1“. Максималният сбор от 

точките е 25. Минималният брой точки, при който се счита, че кандидатът е 

преминал успешно теста, е 21 точки. 
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Кандидат, покрил или надхвърлил тази граница се допуска до 

провеждането на интервю. 

По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават на 

всички кандидати предварително формулирани въпроси, чрез които се 

установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите 

качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. 

Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа 

на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно 

приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на държавни служители. При интервюто максималната 

оценка е 35, а минималната – 21. Кандидат, получил оценка 21 или по-висока, 

се счита, че е преминал успешно интервюто. 

Окончателният резултат на всеки кандидат ще се формира от оценката на 

теста, умножена с коефициент – 3, и оценката от интервюто, умножена с 

коефициент – 4. 

Длъжността изисква достъп до класифицирана информация и съгласно 

Закона за държавния служител, актът за назначаване на спечелилия конкурса 

кандидат ще бъде издаден в 14 дневен срок от получаването на разрешението за 

достъп. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПИТВАНИЯ И 

КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, 

ТЕХНИКА И ИМУЩЕСТВА” 

 

 

ПОЛКОВНИК  /П/  ДИЛЯН МАРКОВ 

 


