
Р Е Г Л А М Е Н Т 
за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и 
извънселищни територии“, обявен със Заповед № 596/03.06.2021 г. на Кмета на Община „Родопи“ 
  

Преди да започне провеждането на конкурса, се обявява системата за определяне на 
резултатите, а именно: 

 
- изготвени са три различни варианта на тест със затворени  въпроси с един възможен 
верен отговор; 
 
- всяка страница от всеки вариант  е подпечатана с печат на Община „Родопи”; 
 
- всеки вариант се състои от 24 въпроса; 
 
- за успешно издържал решаването на теста се счита кандидат, който е отговорил 
правилно на минимум 15 (петнадесет) въпроса;  
 
- всеки правилно отговорен въпрос се оценява с 1 (една) точка. Минималният и 
максималният възможно получен сбор от точки е от 0 (нула) до 24 (двадесет и четири) 
точки за всеки един участник.  
 

Резултатът от теста се получава, като сборът от точки на всеки кандидат поотделно 
се умножи с коефициент 4; 

 
- верен отговор се отбелязва със следните възможности: X, √, обграждане на верния 
отговор или подчертаване на верния отговор; Подправяне или смяна на вече даден 
отговор не се допуска. В случай, че даден въпрос е с посочени от кандидата  два или 
повече от трите възможни отговора, работата на съответния кандидат се анулира; 
 
- писмените работи се поставят в осигурени за целта плик - голям формат, а в плик - 
малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име и се 
предават на комисията срещу подпис; 
 
- участник,  предал работа с липсващ отличителен печат на администрацията се 
отстранява от по-нататъшно участие в  конкурса, като неговата работа не се оценява; 
 
- продължителността на решаване на теста: 60 мин. (шестдесет минути). 
 

Конкурсната комисия определя коефициент 4, с който се умножава резултатът на 
кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто, като взема предвид 
тяхната относителна тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на 
конкурсната длъжност. 


