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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 
Търговище 

 

С П И С Ъ К 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  

ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН 

КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”  НА ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ 
 

На основание чл.21 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители, комисията допуска до участие в конкурса за заемане 

на длъжността  директор на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и 

държавна собственост” на Областна администрация – Търговище: 

1. Георги Стефанов. 

2. Павлина Паскалева. 
3. Георги Димитров.  

4. Кристина Петрова. 
 

Допуснатите кандидати да се явят на 26.06.2020г. в 10.00 ч. в сградата на 

Областна администрация – Търговище, адрес: гр.Търговище, ул.”Стефан 

Караджа”, №2, когато ще се проведе конкурс за заемане на длъжността 

ДИРЕКТОР на дирекция “Административен контрол, регионално развитие и 

държавна собственост” на Областна администрация – Търговище чрез решаване 

на тест. 

Нормативна база за подготовка: 

Закон за администрацията, Закон държавния служител, Административно-процесуален 

кодекс, Устройствен правилник на областните администрации, Наредба за 

длъжностните характеристики на държавните служители, Наредба за условията и реда 

за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, Закон за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Закон за държавната собственост, Правилник за 

прилагане на Закона за държавната собственост, Закон за кадастъра и имотния 

регистър, Закон за регионалното развитие, Правилник за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Закон за управление на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, Закон за ветеринарномедицинската дейност, 

Закон за автомобилните превози, Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, Закон за движение по пътищата, Закон за управление на 

отпадъците, Закон за устройство на територията. 

 

 
ТОДОРКА ТАНЕВА /п/ 

Главен секретар на Областна администрация - Търговище 

и Председател на конкурсната комисия                                                                         
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