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СПИСЪК 
за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността: 

Главен архитект към Община Силистра  
 

 
На основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавни служители /НПКДС/, комисията, определена да проведе конкурсната 
процедура за длъжността „Главен архитект” при Община Силистра, реши: 
I. Допуска до конкурс следния кандидат: 

Марин Неделчев 
 
Допуснатият кандидат следва да се яви на конкурс на 08. 10. 2018 г. 

/понеделник/от 14. 00 часа в заседателна зала в сградата на Община Силистра 
на ул. С. Велики № 33, етаж 2.  

Провеждането на конкурса ще премине в следния ред: 
1. Решаване на тест /чл. 24, т. 1 от НПКДС/, включващ въпроси свързани 

с устройството и функционирането на администрацията и с 
професионалната област на длъжността от 14. 00 часа на 08. 10. 2018 г. 

2. Провеждане на интервю в същия ден, непосредствено след излизане 
на резултатите от теста.  

ІІ. Недопуснати кандидати до конкурса – няма.  
 

Тестът ще съдържа въпроси от следните нормативни актове: 
Административнопроцесуален кодекс, Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, Закон за държавния служител, Закона за 
администрацията, Закон за устройство на територията Наредба № 7 от 22 
декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за 
номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за 
обема и съдържанието на устройствените планове/загл.изм.-ДВ, бр.22 от 2014 
г., в сила от 11.03.2014 г./, Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти.  
  
 
                        
                          Председател на конкурсната комисия:  

                              Ростислав Павлов - Секретар 
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