
1 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на 

образованието”, РУО – Кюстендил 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-708/25.02.2019 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Допуска до участие в конкурсната процедура единствения кандидат, подал заявление за 

участие: 

 

1. Мая Стойчева-Николова 

 

Кандидатът трябва да се яви на тест на 26.03.2019 г. от 10:30 часа в сградата на МОН, 

находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, зала 4 на 7 етаж.  Интервюто ще се 

проведе в същия ден. 

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал. 

  Няма недопуснати кандидати. 

СПИСЪК 

на документи, които кандидатът за длъжността „началник на регионално управление на 

образованието“ трябва да познава и използва 

  

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 

 ЗАКОН за професионалното образование и обучение 

 КОДЕКС на труда 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 ЗАКОН за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените 

поръчки 

 Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и ПМС № 344/21.12.2018 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието 

 Кодекс на труда  

 Административнопроцесуалния кодекс 

 ЗАКОН за достъп до обществена информация 

 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество 

 ЗАКОН за защита на личните данни 

 Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г. 

 ЗАКОН за закрила на детето 
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 НАРЕДБА № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез 

работа (дуално обучение) 

 НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните 

разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование 

 НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на 

учениците в спортните училища 

 НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални 

знания, умения и компетентности 

 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на 

лицата, търсещи или получили международна закрила  

 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата 

 НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  

 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда  

 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, 

които застрашават живота и здравето на децата и учениците  

 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов 

договор (ДВ, бр. 44 от 1993 г., изм. и доп. в ДВ, бр. 99, от дата 12.12.2017г.) 

 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 

 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка  

 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език 

 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка 

 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование  

 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  

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

образование  

 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала  

 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на 

седмичните учебни разписания 

 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците  

 НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните 

зрелостни изпити; 

 НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти  

 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

 НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата 

 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 

„учител“ 

https://www.mon.bg/upload/15109/naredba1_2017_transport_270418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15109/naredba1_2017_transport_270418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15109/naredba1_2017_transport_270418.pdf
https://www.mon.bg/upload/4160/nrdb3_2017_obuchenie.pdf
https://www.mon.bg/upload/4160/nrdb3_2017_obuchenie.pdf
https://www.mon.bg/upload/4183/nrdb4_30.11.2015_ucheben_plan.pdf
https://www.mon.bg/upload/4158/nrdb4_zaplashtane_190917.pdf
https://www.mon.bg/upload/4180/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
https://www.mon.bg/upload/4182/nrdb5_30.11.2015_obshtoobr_podgotovka_1.pdf
https://www.mon.bg/upload/4179/naredba_6_11.08.2016_bg_ezik.pdf
https://www.mon.bg/upload/4178/naredba_7_11.08.2016_profilirana_podgotovka.pdf
https://www.mon.bg/upload/4177/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf
https://www.mon.bg/upload/4177/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf
https://www.mon.bg/upload/4176/nrdb9_institucii_v_obrazovanieto_04102017.pdf
https://www.mon.bg/upload/4176/nrdb9_institucii_v_obrazovanieto_04102017.pdf
https://www.mon.bg/upload/4175/nrdb_10_010916_organizacia_dejnosti_obr_260917.pdf
https://www.mon.bg/upload/4175/nrdb_10_010916_organizacia_dejnosti_obr_260917.pdf
https://www.mon.bg/upload/4174/nrdb11_ocenjavane_041017.pdf
https://www.mon.bg/upload/4174/nrdb11_ocenjavane_041017.pdf
https://www.mon.bg/upload/4173/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/4173/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/4167/nrdb14_161116_obleklo.pdf
https://www.mon.bg/upload/4167/nrdb14_161116_obleklo.pdf
https://www.mon.bg/upload/4166/nrdb_inspektirane_2016.pdf
https://www.mon.bg/upload/4169/naredba_kvalifikacia_uchitel.pdf
https://www.mon.bg/upload/4169/naredba_kvalifikacia_uchitel.pdf
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 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

 НАРЕДБА за приобщаващото образование 

 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

 Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;  

 Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в 

държавната администрация;  

 Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;  

 Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;  

 Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в държавната администрация. 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:        

 

Соня Мелоян 

https://www.mon.bg/upload/4165/nrdb_patuvane_2016.pdf
https://www.mon.bg/upload/4165/nrdb_patuvane_2016.pdf
https://www.mon.bg/upload/4148/nrdb_priobshavashto_271017.pdf
https://www.mon.bg/upload/15038/naredba-2017-finansirane_100418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15038/naredba-2017-finansirane_100418.pdf

