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С П И С Ъ К 

на  
допуснатите кандидати 

 
В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА  

Директор дирекция  „Устройство на територията и общинска собственост“ 
 

в административно звено: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ 

В изпълнение на Решение, обективирано в Протокол № 1/19.07.2022 г. за 
допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед 
№ 683/19.07.2022 г. на Пепа Пенчева - ВрИД Кмет на Община Вълчи дол съгласно 
Решение №573/16.06.2021 г. на ОбС Вълчи дол, за длъжността Директор дирекция  
„Устройство на територията и общинска собственост“, се допуска до участие в 
конкурса следният кандидат: 
 
 

№ по ред Име, презиме и фамилия на кандидата 

    1. Диана Василева Петрова 
 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 02.08.2022 г. от 11:00 
ч. в сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ,  адрес: гр. Вълчи дол, 
пл.” Христо Ботев” № 1 - ет.1, Заседателна зала. 

I. Конкурсната комисия изготви три различни варианта на тест със затворени 
въпроси с един възможен верен отговор, всеки от които се състои от по 20 въпроса.  

II. Комисията определя максимален коефициент при решаването на теста  - 5. 
III. Всеки верен отговор носи 5 /пет/ точки. Максимален брой точки 100 /сто/. 

Тестът се счита за успешно издържан ако кандидатът събере мин. 80 /осемдесет/ точки 
или оценка 4. Крайният резултат съгласно чл.33 от Наредбата за провеждане на 
конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се получава като 
получените точки се разделят на броя на въпросите, като така кандидатът може да получи 
максимална оценка 5. 

IV. Продължителност за решаването на теста – 1:00 час. 



V. С кандидатите успешно преминали решаването на теста, ще се проведе 
интервю на същата дата –  02.08.2022 г. в Заседателна зала на Общинска администрация 
Вълчи дол, на адрес – пл. „Христо Ботев” №1 от 14:00 часа. 

VI. Определя минимална оценка 4 /четири/ за успешно издържал интервюто от 
формуляра за преценка на кандидатите според събраните оценки. 

 
На основание чл. 34, ал.5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява 

определените коефициенти, с които се умножават  резултатите на кандидата, получени 
при решаването на теста и при провеждането на интервюто, както следва: 

- за решаването на теста – 5; 
- за интервюто – 4. 
 

 
 
Председател:..............п...................      
                      /Йорданка Йорданова/                   
         

 

 


	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

