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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

за длъжността „началник на отдел“  

в административно звено – отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“,  

Регионално управление на образованието – Кюстендил 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1055/13.05.2020 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс следния кандидат: 

Радина Атанасова 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 11.06.2020 г. (дата) от 

14.30 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 професионалното образование и обучение 

 Закон за достъп до обществена информация; 

 Кодекс на труда; 

 Административнопроцесуален кодекс; 

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

администрация; 

 Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители 

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на 

образованието; 

 Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация; 

 Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) 

 Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план; 

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

 Наредба  № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 

 Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка; 

 Наредба № 7 от 11.08.2016 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 19.08.2016 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 № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; 

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

интеркултурното образование;  
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 Наредба за приобщаващото образование;  

 Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

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

 

 

 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

за длъжността „началник на отдел“  

в административно звено – отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“,  

Регионално управление на образованието – Кюстендил 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-1055/13.05.2020 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Не допуска до конкурс следния кандидат: 

Антон Сотиров 

Основание за недопускане 

Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на 

държавни служители: Представените документи не удостоверяват изпълнението на 

изискванията за минимален професионален опит – 4 години на ръководна длъжност в 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование или опит на 

ръководни или експертна длъжности в администрация, свързани с предучилищното и 

училищното образование, или опит в обучението на деца и ученици в системата на 

предучилищното и училищното образование или минимален ранг – III младши. 

 

 

МАЯ СТОЙЧЕВА-НИКОЛОВА 

Председател на конкурсната комисия  


