
класификация на информацията 

ниво 0, TLP-WHITE 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

  

 

Препис – извлечение 

от Протокола на комисията, назначена със заповед № 1016-40-1192/02.12.2022 г. на 

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

„експерт по осигуряването“ в сектор „Отпускане на пенсии“, отдел „Пенсии“, ТП на НОИ - 

Стара Загора 

                                     

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

                            

     за длъжността "експерт по осигуряването" в сектор „Отпускане на пенсии“,  

отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ - Стара Загора  

 

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 АЛБЕНА БИНЕВА  

2 БОРЯНА КОМБАКОВА  

3 БОРЯНА ЕНЕВА-ДИНЕВА  

4 ГАЛЯ МАРКОВА  

5 ГАЛЯ ПРОНЕНКОВА  

6 ГЕРГАНА МИТЕВА  

7 ДАНИЕЛ ИВАНОВ  

8 ДАНИЕЛА КЮЧУКОВА  

9 ДАНИЕЛА КОЛЕВА  

10 ДАРИНА ДИМИТРОВА  

11 ДЕЛЯНА КИРЕВА  

12 ДИАНА МАРКОВА  

13 ЕЛЕНА ТОДОРОВА-КЪРДЖИЛОВА  

14 ЖАСМИНА ПЕТРОВА  

15 ИВЕЛИНА КОЛЕВА  

16 ИГЛИКА ГЕОРГИЕВА  

17 КРАСИМИР КИРЧЕВ  

18 КРАСИМИРА КОЛЕВА  

19 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА  

20 ЛЮБОМИРА ВЪЛЧЕВА  

21 МАРИЯ СЛАВОВА-ХРИСТОВА  

22 МАРИЯ АТАНАСОВА  

23 МИГЛЕНА НЕЙКОВА  
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24 НИКОЛА МИЛУШЕВ  

25 НИНА СТЕФАНОВА  

26 НИНА ПАСКАЛЕВА  

27 ПЕНКА ИВАНОВА  

28 ПЕТЯ ПЕТКОВА  

29 ПЕТЯ НЕДЕЛЧЕВА  

30 РАДКА МИТРЕВА  

31 РАЛИЦА ДОНЧЕВА  

32 РОСИЦА ИВАНОВА  

33 РУМЯНА ДИНЕВА  

34 СВЕТЛА ИЛИЕВА  

35 СИМОНА СИМЕОНОВА  

36 СТЕФАНИ ТОТЕВА  

37 ТЕОДОРА СТОЯНОВА  

38 ЦЕНКА ЙОТОВА  

 

 

Б. 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 

09.01.2023 г., от 09:00 часа, в сградата на ТП на НОИ-Стара Загора, бул. "Руски" № 44, ет.3, 

зала 1. 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. 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. Решаването на теста 

продължава 60 минути от момента на получаването му. 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 решаването на теста 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 10.01.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на 

ТП на НОИ-Стара Загора, бул. "Руски" № 44, ет.3, зала 1. Същите следва да представят 

документ за самоличност. 

Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите, 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 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. 
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       В. Информационни източници за подготовка: 

 

1. Кодекс за социално осигуряване – част Първа; 

2. Кодекс на труда; 

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

4. Закон за държавния служител; 

5. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; 

6. Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране; 

7. Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят 

осигурителни вноски; 

8. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; 

9. Кодекс за поведение на служителите в НОИ 

 

      Нормативните документи можете да намерите на интернет страницата на НОИ, на адрес 

http://www.noi.bg, както и от други източници. 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ  

         НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /П/ 

  

                                         СТОЯНКА МАНЧЕВА 

 

http://www.noi.bg/

