
СПИСЪК 
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ТРАНСПОРТ, ТУРИЗЪМ И 
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ В ЗВЕНО „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИОННА 

ДЕЙНОСТ И ЗЕМЕДЕЛИЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 
СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ“ В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

I. Обявявам списък на допуснатите до провеждане на конкурса кандидати: 

1. Добринка Димитрова;

   Кандидатът следва да се яви за провеждане на следващия етап от конкурсната 
процедура – „Решаване на тест“ на 03.09.2019г. от 10:00  часа в заседателната зала, ет.2, 
в сградата на Общинска администрация гр.Първомай с адрес: гр. Първомай, ул. „Братя 
Миладинови-юг” № 50. 
          Конкурсният етап „Интервю“ ще се проведе на същата дата – 03.09.2019г. от 13:30ч. 
в заседателната зала, ет.2, в сградата на Общинска администрация гр.Първомай с адрес: 
гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50. 
  Необходимо е кандидатът да носи документ за самоличност. При решаването на 
теста няма да се допуска ползването на нормативни актове.  

II. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за 
теста: 

Закон за местното самоуправление и местната администрация;  
Закон за държавния служител;  
Закон за автомобилните превози;  
Закон за движение по пътищата;  
Закон за туризма;  
Закон за защита на потребителите;  
Закона за военните паметници;  
Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България;  
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси ;  
Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 

намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по 
автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 
превозите;  
Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници;  
Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и 

развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на 
действието и прекратяване на категорията;  
Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация;  
Наредба  за обществения ред и чистотата на територията на община Първомай.  



III. Обявявам списък на недопуснатите кандидати до провеждане на 
конкурса  

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

           1. Иванка Бойлова 

В приложените документи към 
заявлението липсва копие от документ, 
удостоверяващ продължителността на 
професионалния опит на кандидата, 
което не доказва изискуемия
професионален опит от 1 год.,   което е в 
противоречие с обявените минимални 
изисквания за заемане   на конкурсната 
длъжност. Предвид горното и на 
основание чл.10в, ал.1, изр.второ от 
ЗДСл и чл.20, ал.2, предл.второ от 
НПКДСл кандидатът не се  допуска до 
участие в настоящия конкурс.  

2. Димитрина Гайдарова 

В приложените документи към 
заявлението липсва копие от документ, 
удостоверяващ продължителността на 
професионалния опит на кандидата, 
което не доказва изискуемия
професионален опит от 1 год.,   което е в 
противоречие с обявените минимални 
изисквания за заемане   на конкурсната 
длъжност. Предвид горното и на 
основание чл.10в, ал.1, изр.второ от 
ЗДСл и чл.20, ал.2, предл.второ от 
НПКДСл кандидатът не се  допуска до 
участие в настоящия конкурс. 

    …………П……………..
Председател на комисията,
определена със Заповед РД-15-474 от 20.08.2019 г.  
Кмета на Община Първомай  


