
ОБЩИНА СОПОТ 
 

С П И С Ъ К 

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурса  

 за длъжността   

„НАЧАЛНИК ОТДЕЛ, ОБЩИНА/РАЙОН“ 
в отдел „Икономическо развитие и планиране“  в Общинска администрация Сопот 

 

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

мобилност на държавни служители въз основа на решение с Протокол № 1 от 04.12.2020 г., на 

конкурсната комисия,  назначената със Заповед №РД-09-358/01.12.2020г. на кмета на Община 

Сопот, въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната 

комисия 

 

1. Допуска до конкурс следните кандидати: 

  

     Калина Георгиева Чилингирова 

 

1. Недопуснати  до конкурса  кандидати: няма 

  

     Кандидатите  да се явят  на тест на  15.12.2020 г. (вторник) от 10:30  ч. в сградата на община 

Сопот-етаж ІІ, ул.  „Иван Вазов” №34, стая № 4. 

 

    Съгласно чл.37, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители,  допуснатите кандидати, постигнали резултат от теста над минималния 

трябва да се явят на интервю на 15.12.2020 г. (вторник) от 14:00  ч. в сградата на община Сопот-

етаж ІІ, ул.  „Иван Вазов” №34. 

 

     Резултатите от проведения тест ще бъдат обявени  в 12:30 ч. 15.12.2020 г. (вторник) на 

информационното табло на  входа на община Сопот и на интернет страницата:  www.sopot-

municipality.com.       

    

Нормативна уредба за подготовка: 

Кодекс на труда 

Закон за местното самоуправление и местната администрация 

Закон за администрацията 

Закон за държавния служител 

Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г. и подзаконовите му нормативни 

актове 

Закон за публичните финанси 

Закон за Сметната палата 

Закон за счетоводството и подзаконовите му нормативни актове 

Закон за задълженията и договорите 

Закон за местните данъци и такси 

Устройствен правилник на общинска  администрация Сопот 

Класификатор на длъжностите в администрацията 

Наредби и  правилници на ОбС и др. законови и подзаконови нормативни актове, касаещи 

дейностите в общинска администрация 

Вътрешни правила за организацията на работа на общинска  администрация Сопот и др. 

 

 Председател на комисията:  /п/ 

 

 инж. МЕХМЕД ТУХЧИЕВ  


