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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в административно звено – 

отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, 

Регионално управление на образованието – Кюстендил 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1056/13.05.2020 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

1. Ален Асенов 

2. Десислава Василева 

3. Нина Стефанова 

4. Радина Атанасова 

5. Светлана Узунова 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 12.06.2020 г. (дата) от 

10,00 ч. в сградата на Министерството на образованието и науката – гр. София, бул. 

„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. 

 

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

 

 Закон за държавния служител; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за достъп до обществена информация; 

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

администрация; 

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на 

образованието; 

 Наредба за административното обслужване; 

 Наредба за административния регистър; 

 Закон за електронното управление; 

 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност; 

 Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 

електронните административни услуги; 

 Закон за защита на личните данни; 

 Закон за киберсигурност; 

 Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 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 приобщаващото образование; 

 Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование; 
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СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

за длъжността „старши експерт по анализ на информацията“ в административно звено – 

отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, 

Регионално управление на образованието – Кюстендил 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1056/13.05.2020 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Няма недопуснати кандидати. 
 

 

 

МАЯ СТОЙЧЕВА-НИКОЛОВА 

Председател на конкурсната комисия  


