МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността „старши експерт по
професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност
контрол ” на ”, Регионално управление на образованието – София-град
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-445/19.02.2021 г. на министъра на
образованието и науката, реши:
Допускат до конкурс кандидата:
1. Тихомир Юлиянов Добрев
2. Марио Петров Мичев
3. Велина Паисиева Томова
4. Венциела Димитрова Йончева- Иванова
5. Петя Георгиева Иванова
6. Николай Василев Василев
7. Петя Димитрова Йончева
8. Ивелина Георгиева Василева
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.03.2021 г. от 10.00 ч. в
зала 503 на V етаж, в сградата на Регионално управление на образованието -София - град, гр.
София, ул. „АНТИМ I” № 17.
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 експертът трябва да познава и използва:
 Закон за държавния служител
 Закон за предучилищното и училищното образование
 Закон за професионалното образование и обучение
 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната

администрация, в сила от 01.07.2012 г., приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.
 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
 Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното

образование
 Наредба № 2/24.01.2017 г. на МОН за регистъра на институциите в системата на

предучилищното и училищното образование
 Наредба № 2/22.06.2018 г. на МОН за документите за професионално обучение на лица,

навършили 16 години

 Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план
 Наредба № 1/08.09.2015 г. на МОН за условията и реда за провеждане на обучение чрез

работа
 Наредба № 8/ 11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на

предучилищното и училищното образование
 Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и

училищното образование
 Наредба № 1/19.02.2020 г. на МОН за организацията и провеждането на изпитите за

придобиване на професионална квалификация
СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността „старши експерт по
професионално образование и обучение” в отдел „ „Организационно-методическа дейност и
контрол ”, Регионално управление на образованието –София-град
Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09- 445 /19.02.2021 г. на министъра на
образованието и науката, реши:
Не се допуска до конкурс следният кандидат:
Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане
Представените документи не удостоверяват

1.

Галя Петрова Бичева

наличието на
- минимален професионален опит – 1 година
професионален опит, придобит на ръководна
длъжност/учител в системата на
професионалното образование и обучение,
или опит на експертна длъжност в
администрацията или
- минимален ранг – V

Председател на конкурсната комисия:
………………………………
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
Началник на РУО – София--град

