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класификация на информацията: 

Ниво 0, [TLP-WHITE] 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

Подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по анализ на 

информацията“ в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно 

обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Ловеч 

Конкурсната комисия, определена със заповед № РД 09-936 / 20.01.2022 г. на министъра на 

образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Пенчо Петров 

2. Наталия Симеонова 

3. Ивайло Иванов 

4. Петьо Петков 

5. Цветомира Цоневска 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.02.2022 г. от 11:00 часа 

в зала 2 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. 

„Княз Дондуков” № 2А. При явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за 

самоличност. 

Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден. 

 

Във връзка със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № 

РД-01-915/09.11.2021 г., на министъра на здравеопазването, Ви информирам, че конкурсът за 

длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в отдел АПФСИО, РУО - Ловеч ще 

се проведе при спазване на т. I, 32 от цитираните заповеди. Това означава, че ще бъдете 

допуснати в сградата на Министерството на образованието и науката, ако разполагате с валиден 

документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от 

лабораторно изследване. 

 

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват: 
 

• Закон за държавния служител; 

• Закон за предучилищното и училищното образование; 

• Закон за електронното управление; 

• Закон за защита на личните данни; 

• Закон за киберсигурност; 

• Кодекс за поведение на служителите в държавната администрция; 

• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на 

образованието; 

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

държавната администрация; 
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• Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование; 

• Наредба № 9 от19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

• Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование; 

• Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците; 

• Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

• Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност; 

• Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги; 

• Наредба за Административния регистър; 

• Наредба за административното обслужване; 

 

 СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността „ старши експерт по 

анализ на информацията“ в отдел АПФСИО, Регионално управление на образованието – Ловеч 

 Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-936 / 20.01.2022 г. на министъра на 

образованието и науката, реши: 

 Няма недопуснати кандидати. 

 

 

 

…………………………… 

ЕЛЕНКО НАЧЕВ 

Председател на конкурсната комисия 


