РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ 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 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 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В дирекция “Административен
контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация –
Търговище.
Име и фамилия
на кандидата
Хатидже Мехмед
Барабунова

Зийнеб Риезаева
Мустафова

Основание за недопускане
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 конкурса за длъжността
младши експерт в дирекция АКРРДС, изрично е
разписано изискването кандидатите да притежават висше
образование в области, описани под шифър 3. Социални,
стопански и правни науки и 5. Технически науки и е
въведено ограничение в исканите области на професионално
направление, в които кандидатите следва да притежават
специалност, за да отговарят на предварително обявените
условия за длъжността. За област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“, професионалните
направления
са:
3.6.Право;
3.7.Администрация
и
управление;
3.8. Икономика; 3.9.Туризъм.
За област на висше образование „Технически науки“,
професионалните
направления
са:
5.5.Транспорт,
корабоплаване и авиация и 5.13.Общо инженерство.
Кандидатът е със специалност „международни отношения“,
която
се
числи
към
професионално
направление
3.3.Политически науки.
Кандидатът не отговаря на обявените минимални и
специфични изисквания за длъжността.
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 конкурса за длъжността
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Анелия Драганова
Пенчева

младши експерт в дирекция АКРРДС, изрично е
разписано изискването кандидатите да притежават висше
образование в области, описани под шифър 3. Социални,
стопански и правни науки и 5. Технически науки и е
въведено ограничение в исканите области на професионално
направление, в които кандидатите следва да притежават
специалност, за да отговарят на предварително обявените
условия за длъжността. За област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“, професионалните
направления
са:
3.6.Право;
3.7.Администрация
и
управление;
3.8. Икономика; 3.9.Туризъм.
За област на висше образование „Технически науки“,
професионалните
направления
са
под
шифър
5.5.Транспорт, корабоплаване и авиация и 5.13.Общо
инженерство.
Кандидатът е със специалност „социални дейности“, която се
числи към професионално направление 3.4.Социални
дейности.
Кандидатът не отговаря на обявените минимални и
специфични изисквания за длъжността.
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 конкурса за длъжността
младши експерт в дирекция АКРРДС, изрично е
разписано изискването кандидатите да притежават висше
образование в области, описани под шифър 3. Социални,
стопански и правни науки и 5. Технически науки и е
въведено ограничение в исканите области на професионално
направление, в които кандидатите следва да притежават
специалност, за да отговарят на предварително обявените
условия за длъжността. За област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“, професионалните
направления
са
посочени
под
шифър:
3.6.Право;
3.7.Администрация и управление;
3.8. Икономика; 3.9.Туризъм.
За област на висше образование „Технически науки“,
професионалните
направления
са
под
шифър
5.5.Транспорт, корабоплаване и авиация и 5.13.Общо
инженерство.
Кандидатът е със специалност „международни отношения“,
която
се
числи
към
професионално
направление
3.3.Политически науки.
Кандидатът не отговаря на обявените минимални и
специфични изисквания за длъжността.

ТОДОРКА ТАНЕВА /п/
Главен секретар на Областна администрация - Търговище
и Председател на конкурсната комисия
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