
 

       

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

  “СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

за допуснатите до конкурс кандидати 

за длъжността „главен експерт” в дирекция „Одитни дейности по 

европейските земеделски фондове“ на Изпълнителна агенция 

„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски 

фондове“ 

 

  

Допуснатите кандидати следва да се явят на 22.02.2021 г. в 10:00 часа в 

сградата на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от 

европейските земеделски фондове” на адрес – гр. София, бул. „Витоша” № 15, етаж 5 

за решаване на тест. Кандидатите трябва да носят документ за самоличност. 

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 22.02.2021 г. в 13:00 часа на адреса на 

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 

земеделски фондове” на адрес – гр. София, бул. „Витоша” № 15, етаж 5. 

С успешно представилите се кандидати ще се проведе интервю на 22.02.2021 г. 

в 13:30 часа на адреса на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на 

средствата от европейските земеделски фондове” на адрес – гр. София, бул. „Витоша” 

№ 15, етаж 5. 

 

Система за определяне на резултатите: 

Първи етап: тест 

Теста за провеждане на конкурса съдържа 45 затворени въпроси с един 

възможен верен отговор. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и 

грешен отговор не носи точки. Тестове, в които има поправки, дописване или 

изтриване в условията и отговорите се считат за белязани и се анулират. 

За успешно издържал теста се счита кандидатът дал верен отговор на минимум 

36 въпроса от общо 45 и е постигнал оценка 4,00.  

Скала за оценка на резултатите от теста: 

 36 – 37 верни отговора – оценка 4,00 

 38 – 39 верни отговора – оценка 4,25 

 40 – 41 верни отговора – оценка 4,50 

 42 – 43 верни отговора – оценка 4,75 

 44 – 45 верни отговора – оценка 5,00 

Времето за решаване на теста е 90 минути, в което не се включва времето за 

изтегляне на вариант на теста и раздаването му на кандидатите. 
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Информационни източници за подготовка:  

1. Устройствен правилник на ИА СОСЕЗФ; 

2. Закон за подпомагане на земеделските производители; 

3. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

4. Закон за вътрешния одит в публичния сектор; 

5. Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 

6. Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане 

на производства пред управляващите органи посредством ИСУН; 

7. Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 

8. Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване 

на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на 

финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове; 

9. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета; 

10. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета; 

11. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета; 

12. Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията; 

13. Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на Комисията; 

14. Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията; 

15. Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията; 

16. Регламент за изпълнение (ЕС) № 640/2014 на Комисията; 

17. Указание № 2 на ЕК за ФГ 2020; 

18. МОС (Международни Одиторски Стандарти). 

19. Други. 

 

Втори етап: интервю 

Интервюто ще съдържа въпроси по критериите за преценка на кандидатите, 

съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавни служители за установяване в каква степен 

кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за 

изпълнението на длъжността.  

Кандидатите, които са допуснати до интервюто ще бъде оценявани от 

членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат ще бъде 

средноаритметична от оценките на членовете на комисията. 
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Минимален резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал 

интервюто е 4,00.  

 

Окончателен резултат на кандидата: 

Резултатите на кандидатите от теста и от интервюто ще бъдат умножени 

с еднакъв коефициент 5,00.   

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са 

получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените 

коефициенти.   

Класирането ще се извърши по общ бал за всеки успешно издържал конкурса 

кандидат. 

Кандидати, получили резултат под 4.00 на интервюто, не участват в крайното 

класиране. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  /П/ 

          /РАДОСВЕТА АБАДЖИЕВА/         

 

 

 

 

 


