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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

  

 

Препис – извлечение 

от протокола на комисията, назначена със заповед № 1016-40-26/16.01.2023 г. на 

управителя на НОИ, за провеждане на конкурсна процедура за заемане на  длъжността 

„експерт по осигуряването“ в сектор „Пенсионно обслужване“, отдел „Пенсии“,  

ТП на НОИ - Ямбол. 

                                     

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

                            

     за длъжността "експерт по осигуряването" в сектор „Пенсионно обслужване“, отдел 

„Пенсии“,  ТП на НОИ - Ямбол  

 

съгласно чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители:  

 

А. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име и фамилия 

1 АНТОНИЯ ГАДЖОНОВА  

2 ВАЛЕНТИНА ВЪЛЕВА  

3 ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА  

4 ВИКТОРИЯ КОСТАДИНОВА  

5 ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА  

6 ДАНИЕЛА ПАЛИКОВА  

7 ДЕНИЦА ТАШЕВА  

8 ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА  

9 ДИАНА НИКОЛОВА - ДЕНОВСКИ  

10 ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА  

11 ЗЛАТИНА ДРАЖЕВА  

12 ИВА КАРАГАНЧЕВА  

13 ИРИНА АТАНАСОВА  

14 МАРИАНА УЗУНОВА  

15 МАРИЯ СТОЯНОВА  

16 НАДЯ ДИМИТРОВА  

17 НОНКА КАЛПАЧКОВА  

18 ПЛАМЕНА БАЙЧЕВА  

19 РЕНЕТА ИВАНОВА  

20 СВЕТЛА БОГАШЕВА - ЯРЪМОВА  

21 СВЕТЛАНА  СТРАТИЕВА  

22 СИЛВИЯ ДИМИТРОВА  

23 ЯНКА ДИМИТРОВА  

24 ЯНКА МИХАЙЛОВА  
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Б. Недопуснати кандидати: Няма. 

 

В. Изпити и регламент за провеждане: 

 

1. Допуснатите кандидати да се явят на решаване на тест за познания от професионалната 

област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 

07.02.2023 г., от 09:00 часа, в административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, ул. Г. С. 

Раковски" № 9, ет.1, зала 101. Същите следва да представят документ за самоличност. 

Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 

30 затворени въпроси с един възможен верен отговор. За успешно издържал теста се счита 

този кандидат, който е отговорил правилно най-малко на 20 от зададените въпроси, като 

тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до участие в следващия 

етап на конкурса – интервю. Кандидатите с повече от 20 верни отговора, ще бъдат 

оценени, като за всеки един верен отговор над 20, ще получат допълнително по 0.1 точки и 

така крайната максимална оценка за 30 верни отговора, ще съответства на оценка 5. 

Продължителността за решаването на теста ще бъде 60 минути, считано от момента на 

получаването му от кандидатите. Верните отговори на теста се маркират с „Х“. Друг 

начин за маркиране е недействителен. На всеки въпрос съответства само един верен 

отговор. 

Крайният резултат от решаване на тест за познания от професионалната област на 

длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност се умножава с 

коефициент на тежест - 4. 

2. Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 08.02.2023 г., от 10:00 часа, в 

административната сграда на ТП на НОИ - Ямбол, ул. "Г. С. Раковски " № 9, ет.4, зала 403. 

Същите следва да представят документ за самоличност. 

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетенциите, залегнали в 

информацията за длъжността /Приложение № 1 към чл.4 от Наредбата за провеждане на 

конкурсите за държавни служители/. За успешно издържал интервюто ще се счита този 

кандидат, който е получил средноаритметична оценка не по-ниска от оценка 4.   

Крайният резултат от интервю се умножава с коефициент на тежест - 5. 

 

Окончателният резултат за всеки кандидат ще бъде сбор от така получените 

резултати от проведените изпити, умножени със съответните коефициенти. 

 

 

Г. Информационни източници за подготовка: 

 

1. Кодекс за социално осигуряване – първа част 

2. Закон за държавния служител 

3. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж 

4. Правилник за организацията и дейността на НОИ 

5. Кодекс за поведението на служителите в НОИ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/ 

 

                                     ПЕНКА КОЕВА 

 


