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С П И С Ъ К 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН 

ЕКСПЕРТ УТ"В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО“ ПРИ РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

 

С решение от 16.07.2020г. на конкурсната комисия, определена със заповед РД-09-

102 от 01.07.2020г. на кмета на район "Оборище" до конкурс за длъжността “Главен експерт 

„Устройство на територията“ в отдел „Устройство на територията, контрол на 

строителството“ при район "Оборище", на основание чл.10в, ал.1 от Закона за държавния 

служител и чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност 

на държавни служители, приета с Постановление №304 на Министерски съвет от 

03.12.2019г,  се допускат следните кандидати: 

 

1. Елена Душкова Опърлакова - Вангелова 

2. Ивайло Христов Петров 

3. Юлия Рупен Папазова 

4. Милен Алексиев Соколов 

5. Владимир Любомиров Колев 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 04.08.2020г. от 10.00 

часа в сградата на СО - Район “Оборище”, бул. ”Мадрид” № 1, ет.2 – заседателна зала. 

Резултатите от решаването на теста ще  бъдат обявени в 13.00 часа на 04.08.2020г. в сградата 

на район "Оборище", бул."Мадрид"№ 1, етаж 1,  на информационно табло и интернет 

страницата на района. 

Кандидатите, получили на теста резултат над минималния, трябва да се явят на интервю 

с комисията на 04.08.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала, ет.2 на същата сграда. 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди 

провеждане на теста. 

Нормативни актове и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, 

които могат да се използват при подготовка за конкурса: 

Закон за устройство на територията 

     Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони   

Закон за административните нарушения и наказания  

Закон за държавния служител 

 

 

НАДЕЖДА БОБЧЕВА  /подпис/ 
Председател на конкурсната комисия 
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