
класификация на информацията: 

Ниво 0 [TLP-WHITE] 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 
 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел 

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

Регионално управление на образованието – Шумен 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-4951/03.10.2022 г. на министъра на 

образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Даниелка Стайкова 

2. Зорница Костадинова 

3. Искрен Генов 

4. Мерджан Мехмед 

 
 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 08.11.2022 г. от 10:00 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.  

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

Допуснатите кандидати е необходимо да носят документ за самоличност 

 

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

познават и прилагат: 

 Административнопроцесуален кодекс 

 Граждански процесуален кодекс 

 Закон за държавния служител 

 Закон за администрацията 

 Кодекс на труда 

 Кодекс за социално осигуряване 

 Закон за предучилищното и училищното образование 

 Закон за достъп до обществена информация 

 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

 Закон за обществените поръчки 

 Закон за държавната собственост 

 Кодекс за повдение на служителите в държавната администрация 

 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 

 Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование (от 2016 г.) 



 Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, 

търсещи или получили международна закрила 

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

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

директорите и другите педагогически специалисти 

 Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна 

подкрепа 

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските 

градини и училищата 

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието 

 

 

 
 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

за длъжността „главен юрисконсулт ” в отдел „Административно-правно, финансово-

стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионално управление на 

образованието – Шумен 

Конкурсната комисия, определена със Заповед РД № 09-4951/03.10.2022 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Не се допуска до конкурс следният кандидат: 

Силвия  Георгиева – основание за недопускане: чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – 

представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните 

изисквания, които са предвидени за заемане на длъжността съгласно Класификатора на 

длъжностите в администрацията и длъжностната ѝ характеристика, за наличието на задължителен   

минимален професионален опит – 3 години, придобит в области на дейност, за които се изисква 

юридическо образование и юридически стаж или минимален ранг – IV младши. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ 

 


