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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 
Търговище 

 

 

С П И С Ъ К 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ  

ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В  ДИРЕКЦИЯ 

„АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА”  НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ 

 

На основание чл.21, ал.1 и ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и 

подбора при мобилност на държавни служители, комисията не допуска до участие в 

конкурса за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция “Административно-

правно обслужване, финанси и управление на собствеността” на Областна 

администрация-Търговище. 

 

Име и фамилия 

на кандидата 

Основание за недопускане 

 

Еюб Ахмедов Еюбов 

Съгласно ПМС №125/24.06.2002г. за утвърждаване на 

Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления (обн., ДВ, бр.64 от 2 юли 

2002г., в сила от 02.07.2002г.; изм. с Решение №10827 от 

27.11.2003г. на ВАС на РБ – бр.106 от 05.12.2003г., в сила 

от 05.12.2003г.; изм., ДВ, бр.32 от 12.04.2005г.; доп., ДВ, 

бр.94 от 25.11.2005г.) в обявата за конкурс за длъжността 

старши експерт в дирекция АПОФУС, изрично е 

разписано изискването кандидатите да притежават висше 

образование в област, описана под шифър „9. Сигурност и 

отбрана” с професионални направления 9.1. Национална 

сигурност; 9.2. Военно дело. 

 

Кандидатът не отговаря на исканата област на висше 

образование. 

 

Стела Димчева Петкова Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията 

(обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., в сила от 01.07.2012г., 

последно изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.), 

минималните изисквания за заемане на длъжността „старши 
експерт“ са: 

 минимална степен на завършено образование: 

бакалавър; 

 години професионален опит – 1 година и/или V 
младши ранг. 

Съгласно чл.2, ал.2 от Наредбата за прилагане на КДА: 

Минималният професионален опит, необходим за заемане на 
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длъжността, включва времето, през което служителят е 

извършвал дейност в област или области, които са свързани с 

функциите, определени в длъжностната характеристика за 
съответната длъжност. 

Кандидатът не притежава необходимия професионален 
опит за заемане на длъжността. 

 

 

 

 

ТОДОРКА ТАНЕВА /П/ 

Главен секретар на Областна администрация - Търговище 

и Председател на конкурсната комисия                                                                         


