
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 

 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши юрисконсулт”, отдел 

„Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, 

Регионално управление на образованието – Ловеч 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1412/22.05.2019 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Андриан Ангелов 

2. Десислава Асенова 

3. Елена Златева 

4. Мирослава Спасова 

5. Севда Цанова 

6. Цветелина Борисова 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 27.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата 

на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, 

зала на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидата, издържал теста.  

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал. 

 

Списък на документите, които кандидатът трябва да познава и използва: 

 Закон за държавния служител; 

 Закон за администрацията;  

 Закон за задълженията и договорите; 

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за обществените поръчки; 

 Кодекс на труда; 

 Кодекс за социално осигуряване; 

 Административнопроцесуален кодекс; 

 Граждански процесуален кодекс; 

 Закон за достъп до обществена информация; 

 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните/ОРЗД); 

 Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки; 

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието; 

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

администрация; 

 Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;  

 Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. 

 

 

 

 



Не допуска до участие в конкурсна процедура за длъжността старши юрисконсулт”, отдел 

„Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионално 

управление на образованието – Ловеч 

 

1. Десислав Кирилов 

Основание за недопускане - чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавните служители:  

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален 

професионален опит най-малко една година стаж придобит в области на дейност, за които се 

изисква юридическо образование и юридическа правоспособност или минимален ранг - V 

младши. 

 

2. Ивайло Петков 

 

Основание за недопускане - чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавните служители:  

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимален 

професионален опит най-малко една година стаж придобит в области на дейност, за които се 

изисква юридическо образование и юридическа правоспособност или минимален ранг - V 

младши. 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия 


