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СПИСЪК 
на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността 

Началник отдел „Административно и информационно обслужване и 

управление на собствеността“  

при Община Силистра  

 

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

мобилност на държавни служители и в изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 

19.01.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс от комисия, назначена 

със Заповед № ЗК-108/18.01.2021 г. на Кмета на Община Силистра, определена да проведе 

конкурсната процедура за длъжността Началник отдел „АИО и управление на 

собствеността”, се допускат до конкурс следните кандидати: 

1. Здравко Стоев 

2. Енчо Христов 

3. Десислава Иванова 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на конкурс на 02. 02. 2021 г. /вторник/от 

13.30 часа в заседателната зала в сградата на Община Силистра на ул. С. Велики № 33, етаж 

2.  

Провеждането на конкурса ще премине при следния ред: 

1. Решаване на тест /чл. 33, т. 1 от НПКПМДС/, включващ въпроси, свързани с 

устройството и функционирането на администрацията и с професионалната 

област на длъжността от 13. 30 часа на 02. 02. 2021 г. 

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

резултатите от теста.  

 

Недопуснати кандидати до конкурса: 

 № Име и фамилия Основание за недопускане 

 

1. 

  

Росица Караиванова 

представените документи не удостоверяват 

минималния професионален опит от 4 години 
и/или III младши ранг, изискващ се въз основа на 

Класификатора на длъжностите в 

администрацията 

 

2. 

  

Стела Иванова 

представените документи не удостоверяват 

минималния професионален опит от 4 години 

и/или III младши ранг, изискващ се въз основа на 

Класификатора на длъжностите в 

администрацията 

 

         На основание чл. 34, ал. 3 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  

коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите, получени при решаване на 

теста и при провеждане на интервюто, както следва: 

 за теста – коефициент 4; 

 за интервю – коефициент 5. 

Провеждане на тест по чл. 33 т. 1 от НПКПМДС: Изготвяне на три варианта на тест със 

затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат  30 

въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е 

верен. Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 –кандидатът напълно 

отговаря на изискванията. За всеки верен отговор се получават 1 точка,  максимален брой 
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точки 30. Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 18 

точки. Резултатът от теста се умножава по коефициент – „4“, съгласно чл. 34 ал. 3 от 

НПКПМДС. 

Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДС: Оценяване на резултатите от 

интервюто се извършва по 5-степенната скала.  Минималният резултат, при който 

кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 60 % /шестдесет процента/ от 

максималния възможен точков резултат, достигнат при оценяването по определените 

критерии за преценка на кандидатите от интервюто.  Коефициентът за умножаване на 

резултата от интервюто е „5”.  

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при 

провеждането на конкурса по горепосочения начин и от интервюто, умножени с 

определените коефициенти.  
 

 

 

 

Тестът ще съдържа въпроси от следните нормативни актове: 

 Административнопроцесуален кодекс; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация;  

 Закон за държавния служител; 

 Кодекс на труда;  

 Закон за администрацията;  

 Изборен кодекс; 

 Закон за обществените поръчки; 

 Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията; 

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация; 

 Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

 Закон за електронното управление; 

 Наредбата за административното обслужване и хартата на клиента; 

 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност; 

 Наредба за административното обслужване; 

 Закон за киберсигурност. 

 

      

 

 

 

 

                                      Председател на конкурсната комисия:  

                                 Ростислав Павлов – Секретар 

 

 

 

 


