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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 
Търговище 

 

 

 

 

С П И С Ъ К 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  

ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В 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  младши експерт в дирекция “Административен контрол, регионално 

развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Търговище: 

1. Севдалина Райчева Димитрова. 

2. Мерджан Емин Мехмед. 

3. Петя Георгиева Анева. 

4. Катя Георгиева Стоянова. 

5. Соня Георгиева Христова. 

6. Кънчо Димитров Алексиев. 

7. Деница Пламенова Йорданова. 

8. Любомир Петров Петров. 

9. Донка Василева Апостолова. 

10. Диана Стефанова Петрова.        

 
Допуснатите кандидати да се явят на 29.01.2021г. в 10.00 ч. в сградата на 

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

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

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в 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, Закон за движение по 

пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за опазване на околната среда, 

Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за горите, Закон за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Наредба №2/2002г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми, Наредба за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за 

обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт в планински и други райони и за издаване на превозни документи за 

извършване на превозите, Регламент (ЕО) №1370/2007г. на Европейския парламент и 
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на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с 

железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69г. и 

(ЕИО) №1107/70г. на Съвета. 

 

 
ТОДОРКА ТАНЕВА /п/ 

Главен секретар на Областна администрация - Търговище 

и Председател на конкурсната комисия                                                                         


