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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

  

Препис – извлечение 

от Протокола на комисията, назначена със заповед № 1016-40-890/21.09.2022 г. на 

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

„старши счетоводител” в отдел „Административен”, ТП на НОИ - Перник. 

                                     

СПИСЪК   

           НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ     

                            

     за длъжността „старши счетоводител” в  отдел „Административен”  

при ТП на НОИ - Перник. 

 

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

за държавни служители:  

 

А. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1 АЛБЕНА ДИМИТРОВА 

2 ВЕСКА КРУМОВА 

3 ДЕНИЦА ЗЛАТАНОВА 

 

Б. Няма недопуснати кандидати. 

 

В. Изпити и регламент за провеждане: 

 

1. Допуснатите кандидати да се явят на Решаване на тест  на 12.10.2022 г. от 9,00  часа 

в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. “Отец Паисий” № 50, Партер, Конферентна 

зала. Същите следва да представят документ за самоличност. 

Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни 

варианта с 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на 

началото на провеждането на конкурса, един от кандидатите ще изтегли чрез жребий 

един от вариантите на тест и ще го обяви на всички кандидати. Решаването на теста 

продължава 60 минути от момента на получаването му. За успешно издържал теста ще 

се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 20 от зададените 

въпроси, като тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до 

интервю. За всеки един верен отговор над 20, кандидатите ще получат допълнително 

по 0,1 точки и така крайната максимална оценка за 30 верни отговора ще съответства 

на оценка 5. Верните отговори на теста се ограждат със знак “О” или „Х”. На всеки 

въпрос съответства само един верен отговор. Не се допускат зачертавания и поправки. 

В случай, че има такива отговора на въпроса се счита за грешен. 

Крайният резултат от Решаване на тест  се умножава с коефициент на тежест - 4. 

 

2. Допуснатите кандидати да се явят на Интервю на 12.10.2022 г. от 14,00 часа в 

сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. “Отец Паисий” № 50, Партер, Конферентна зала. 

Същите следва да представят документ за самоличност. 

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите залегнали в 

информацията за длъжността (Приложение № 1 към чл.5, ал.1 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители). 
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Съгласно Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за 

държавни служители, комисията формулира въпроси, които ще се задават на 

интервюто. Въпросите са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в 

каква степен кандидата притежава професионалните и делови качества, необходими за 

изпълнението на длъжността. За успешно издържал интервюто ще се счита този 

кандидат, който има средноаритметична оценка не по-ниска от 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. Комисията класира 

от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. 

 

Г. Информационни източници за подготовка 

 

1. Кодекс за социално осигуряване; 

2. Кодекс на труда; 

3. Кодекс за поведение на служителите в Националния осигурителен институт; 

4. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.; 

5. Закон за държавния служител; 

6. Закон за счетоводството; 

7. Закон за данъците върху доходите на физическите лица; 

8. Закон за корпоративното подоходно облагане; 

9. Наредба за командировките в страната; 

10. Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт; 

11. Харта на клиента на Националния осигурителен институт; 

12. Единна бюджетна класификация на Министерство на финансите за 2022 г.; 

13. Указания на Министерство на финансите – ДДС № 20 от 14.12.2004 г. относно 

прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия; 

14. Указания на Министерство на финансите – ДДС № 14 от 30.12.2013 г. относно 

сметкоплан на бюджетните организации; 

15. Указание на БНБ и Министерство на финансите за обслужване на сметки на 

бюджетни организации и бюджетни плащания (в сила от 01.04.2016 г.) 

16. Официална интернет страница на Националния осигурителен институт: 

https://www.nssi.bg/; 

17.Официална интернет страница на Министерство на финансите: 

https://www.minfin.bg/; 

18. Официална интернет страница на БНБ: https://www.bnb.bg/. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/ 

 

       КАТЯ БОРОВАНСКА 

 

https://www.nssi.bg/index.php/eservicesbg/reports
https://www.minfin.bg/
https://www.bnb.bg/

