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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 

 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „началник на отдел”, отдел 

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

(АПФСИО), Регионално управление на образованието – Кюстендил 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-4638/25.11.2021 г. на министъра на 

образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Светла Георгиева 

2. Антоанета Ропева 

3. Станка Иванова 

4. Весела Давулийска 

5. Екатерина Митева 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 15.12.2021 г. от 10:30 часа за 

решаване на тест в зала 2 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и 

науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.  

Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите, издържали теста. 
 

Допуснатите кандидати е необходимо да носят със себе си документ за самоличност. 

 

Уважаеми кандидати, 

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 „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и 

информационно обслужване“, Регионално управление на образованието – Кюстендил, ще се 

проведе на 15.12.2021 г. при спазване на т. 32 от цитираните заповеди. 

Това означава, че ще бъдете допуснати в Министерството на образованието и науката, ако 

представите валидни документи за: 

     -      ваксинация или за преболедуване на COVID-19 

     -   отрицателен резултат от проведено (до 72 часа преди влизане в сградата на МОН) 

изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 

     -      отрицателен резултат от бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на МОН) 

     -     наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено 

изследване 
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Списък на законови и подзаконови нормативни актове, които кандидатите трябва да 

познават и прилагат: 

 Закон за държавния служител; 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за достъп до обществена информация; 

 Закон за счетоводството; 

 Закон за публичните финанси; 

 Закон за администрацията; 

 Кодекс на труда; 

 Административнопроцесуален кодекс; 

 Граждански процесуален кодекс; 

 Закон за администрацията; 

 Кодекс за социално осигуряване; 

 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Закон за обществените поръчки; 

 Закон за държавната собственост; 

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

 Закон за данъците върху доходите на физическите лица; 

 Закон за публичните финанси; 

 Постановление № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 

България за 2021 г.; 

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

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

администрация; 

 Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

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

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

директорите и другите педагогически специалисти; 

 Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители; 

 Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала; 

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието; 

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост; 

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

за длъжността „началник на отдел ”,  

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

Регионално управление на образованието – Кюстендил 

Конкурсната комисия, определена със Заповед РД 09-4638/25.11.2021 г. на министъра на 

образованието и науката, реши: 

Няма недопуснати кандидати. 

 


