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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

  

 

Препис – извлечение 

от Протокола на комисията, назначена със заповед № 1016-40-1231/14.12.2022 г. 

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

длъжността „експерт по осигуряването“ –  2 щатни бройки в сектор „Изплащане на 

пенсии-първи“ – 1 щатна бройка и сектор „Изплащане на пенсии-втори“ – 1 щатна 

бройка, отдел „Изплащане на пенсии“, дирекция „Пенсии“, ТП на НОИ – София град 

                                     

СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

                            

     за длъжността „експерт по осигуряването“ – 2 щатни бройки в сектор 

„Изплащане на пенсии-първи“ – 1 щатна бройка и сектор „Изплащане на пенсии-

втори“ – 1 щатна бройка, отдел „Изплащане на пенсии“, дирекция „Пенсии“, ТП на 

НОИ – София град, 

 

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 ВЕСЕЛА ЯНЕВА  

2 ВЕСЕЛИНА СОТИРОВА  

3 ГИНКА ГЕОРГИЕВА  

4 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА  

5 ИРЕНА НИКОЛОВА  

6 МАРИЯНА НИКОЛОВА  

7 МИЛА ДОЛАПЧИЕВА  

8 МИРЯНА БОРИСОВА  

9 НАТАЛИЯ ЯНКОВА  

10 СТАНИМИРА ЧУКАЛОВА  

11 ЦВЕТАН МАЧОРСКИ  

 

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 10.01.2023 г. от 10.00 часа, в сградата на ТП на НОИ - София 

град, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, ет. 3, зала 320.  

Същите следва да представят документ за самоличност. 
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Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни 

варианта с 20 затворени въпроса. Под всеки въпрос ще бъдат изброени три отговора, 

от които само един възможен верен отговор. За успешно издържали теста се считат 

тези кандидати, които са отговорили правилно на минимум 11 от зададените въпроси, 

което съответства на оценка 4. За всеки верен отговор над 11, кандидатите ще получат 

допълнително по 0,111 точки. Крайната максимална оценка за 20 верни отговора ще 

съответства на оценка 5. Решаването на теста ще продължи 60 минути след 

получаването на теста и официалното обявяване на началото. За целта всеки кандидат 

ще получи екземпляр от теста, всяка страница от който е заверена с кръгъл печат на 

ТП на НОИ – София град. Кандидатът е длъжен да отбележи верния отговор със знак 

„Х“ със син химикал.  

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 12.01.2023 г. от 10.00 часа, в 

сградата на ТП на НОИ - София град, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62-64, ет. 

3, зала 341.  

Същите следва да представят документ за самоличност. 

Съгласно Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора  при мобилност на 

държавни служители комисията e формулирала въпросите, които ще се задават на 

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

каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими 

за изпълнението на длъжността. 

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 на държавни служители). 

Крайният резултат от интервюто  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 (КСО) – Част  I - Глава 3; Глава 6; Глава 7, Глава 8; 

2. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; 

3. Закон за бюджета на ДОО за 2022 г.; 

4. Закон за държавния служител; 

5. Правилник за организацията и дейността на НОИ; 

6. Процедури по изплащане на пенсии, публикувани на интернет страницата на НОИ:  

начало> „За потребителя”> меню „Процедури”> Процедури по изплащане на пенсии: 
http://www.noi.bg/forusers/procedures/168-procespensionizp 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:             /П/ 

 

          ВАНЯ РАНГЕЛОВА 

 

http://www.noi.bg/forusers/procedures/168-procespensionizp

