
Тест за общи компетентности и познания за държавната 

администрация 

Кандидатите следва предварително да се регистрират със собствен имейл и 

парола в Портала за работа в държавната администрация на адрес 

https://jobs.government.bg/, където след успешна регистрация ще получат персонален 

идентификационен номер (ПИН).  

Тестът за общи компетентности и познания за държавната администрация се 

провежда чрез тестови задачи, разделени в два модула („Общи компетентности" и 

„Познания за държавната администрация"). Тестът се провежда в онлайн среда чрез 

платформа, достъп до която кандидатите имат чрез потребителско име (имейл), парола и 

ПИН. 

Резултатите от теста са основание за отстраняване от участие в процедурата. 

Времетраене: 

Продължителността на теста е общо 90 минути. За модул „Общи компетентности“ 

времето за решаване на задачите е 60 минути, а за модул „Познания за държавната 

администрация“ – 30 минути. 

Видове задачи в теста: 

Модулът „Общи компетентности“ съдържа различни типове задачи, които са 

съобразени с изследваните компетентности: 

 оценка на верността на изводите, които са направени въз основа на зададен 

текст; 

 анализ на данни, представени под формата на таблици или графики, като за 

решаването им кандидатите разполагат с калкулатор, който е вграден в 

платформата за провеждане на тестове; 

 поредица от фигури, в които трябва да се открие логиката на подреждане и да 

се посочи липсващият елемент; 

 казуси с представени възможни решения и посочване на най-правилното и 

най-малко правилното от тях за всеки казус, като сред отговорите има 

неверни, частично верни и верни отговори. Частично верните отговори 

съдържат решения на казуса, които са по-бавни, изискват повече ресурси 

и/или не гарантират същата степен на ефективност или устойчивост в 

сравнение с верния отговор. 

Модул „Познания за държавната администрация“ съдържа задачи, които са 

свързани със знания за държавната администрация и включват въпроси, които са 

съставени въз основа на нормативни актове. Всяка задача представлява въпрос с няколко 

възможности за отговор. 

Точкообразуване: 

Тестът, като всяка задача има няколко възможни отговора, като всеки верен 

отговор на задача носи 1 точка, а всеки частично верен отговор носи 0,5 точка. 

Максималните точки по всеки модул са 100. 

Всички верните и частично верните отговори се сумират, за да се получат балове, 

като всеки бал се дели на максималния възможен резултат по даден модул и полученото 

се умножава по 100. Така се получават точки, които представляват процент на вярно 

решените задачи по съответния модул или компетентност. 



Условия за успешно издържан тест: 

За да е успешно издържан тестът, кандидатите следва да са постигнали резултат 

от минимум 50 точки за модул „Общи компетентности“, както и минимум 30 точки за 

модул „Познания за държавната администрация“. Минималният общ резултат от теста 

следва да е 80 точки. Ако кандидат е постигнал общ резултат от 80 точки, но не е 

постигнал минимумът точки по отделните модули, тестът не е успешно издържан. 

 

Инструкции за провеждане на теста и примерни тестове могат да 

бъдат открити в Портала за работа в държавната администрация на 

адрес: 
https://jobs.government.bg/PJobs/publExtData.jsf?idPubl=681  

https://jobs.government.bg/PJobs/publExtData.jsf?idPubl=681

