СПИСЪК
на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс
за назначаване на държавен служител на длъжността „Началник отдел“ на отдел
Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система“ при СОРайон „Студентски“
Конкурсната комисия, назначена със заповед № РСТ22-РД91-9/29.03.2022 г. на
Кмета на СО-район „Студентски“, реши:
I.
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Петър Стойнов
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 11. 04. 2022 г. от 15:00 часа в
сградата на на районната администрация – Студентски град, блок № 5, етаж 4,
Заседателна зала за решаване на тест.

Информационни източници за подготовка за теста:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Закон за устройство на територията
Закон за кадастъра и имотния регистър
Закон за устройството и застрояването на Столичната община
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Наредба за общинската собственост
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
Столична община
7. 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
8. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството
9. Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община
10. Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и
зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на
Столична община
11. Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република България
12. Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти
13. 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.)
14. Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания

15. Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
и други нормативни и поднормативни актове.
Самоличността на кандидатите ще се провери с представяне на лична
карта.
II.

Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма недопуснати
кандидати.

ИНЖ. АТАНАС ГОРОВ /п/
Председател на конкурсната комисия

