
РЕПУБЛ КА Б'ЬЛГАРИЯ 

Облает а администрация 

Търгов ще 

списък 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

ДО КОНКУ СА ЗА ДЛЪЖНОСПА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ 

"АДМИНИСТРАТ ВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНОСПА' НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

На основание чл.21 ал.1 и ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 
държавни служител и в изпълнение на заповед NO 261/16.07.2019г., изменена със 
заповед № 290/29.0 .2017г. на Областния управител на облает Търговище, комисията 
не допуска до уча ие в конкурса за заемане на длъжността Старши експерт в 
дирекция "Админи тративно-правно обслужване, финанси и управление на 
собствеността

" 
на О ластна администрация - облает Търговище: 

Име и фам ия на Основание за недопускане 
кандидата 

Лидия Панайо ова 

Емилия Злате а 

Съгласно ПМС № 125/24.юни.2002г за утвърждаване 
на Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления 
/обн.,ДВ,бр.64 от 2 юли 2002 г,в сила 
02.07.2002г,изм с Решение No 10827 на ВАС от 27.11. 
2003 г. - ДВ,бр.106 от 5 декември 2003 г.,в сила от 
05.12.2003г,изм.бр.32 от 12.04.2005г,доп.бр.94 от 
25.11.2005г/ по Класификатора на областите на 
висше образование и професионалните направления 
в длъжностната характеристика, както и в обявата за 
длъжността Старши експерт в Дирекция "АПОФУС

" 

при Областна администрация - облает Търговище е 
изрично разписано изискването кандидатите
участници да притежават облает на висшето 
образование,описана под шифър "3. :" Социал ни, 
стопански и правни науки", но е въведено 
ограничение в исканите областти на професионално 
направление,които кандидата участник следва да 
притежава. за да отговаря на предварително 
обявените условия за длъжността, те са посочени под 
шифър3.4. ,,Социални дейностти" , под шифър 3.5. 

,,Обществени комуникации и информационни науки", 
под шифър 3.7 "Администрация и управление и под 
шифър 3.8 професионално направление -,,Икономика" 

В случая кандидата участник отговаря на исканата 
облает на висше образование, описана под шифър 
"3. :" Социал ни, стопански и правни науки", но няма 
представени документи, към заявлението, които 
да доказват че отговаря на исканите области на 
професионално направление. 

Липса на минималния едногодишен стаж в областта на 

администрацията и управлението, социал ните 

дейности, Теория и управление на образованието, 

Икономиката или Обществените комуникации и 

информационните науки и/или минимален ранг V 

младши; 



Зорница Добр ва 

Представен е стаж по трудова книжка- като работник 

по програма и технически сътрудник, а не и стаж като 

социален работник, поради което, не отговаря на 

въведените изисквания за заемане на длъжността. 

Съгласно ПМС NO 125/24.юни.2002г за утвърждаване 
на Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления 
/обн.,ДВ,бр.64 от 2 юли 2002 г,в сила 
02.07.2002г,изм с Решение No 10827 на ВАС от 27.11. 
2003 г. - ДВ,бр.106 от 5 декември 2003 г.,в сила от 
05.12.2003г,изм.бр.32 от 12.04.2005г,доп.бр.94 от 
25.11.2005г/ по Класификатора на областите на 
висше образование и професионалните направления 
в длъжностната характеристика, както и в обявата за 
длъжността Старши експерт в Дирекция "АПОФУС

" 

при Областна администрация - облает Търговище е 
изрично разписано изискването кандидатите
участници да притежават облает на висшето 
образование,описана под шифър "3. :" Социал ни, 
стопански и правни науки", но е въведено 
ограничение в исканите областти на професионално 
направление,които кандидата участник следва да 
притежава, за да отговаря на предварително 
обявените условия за длъжността, те са посочени под 

шифър3.4. ,,Социални дейностти" , под шифър 3.5. 
,,Обществени комуникации и информационни науки", 
под шифър 3. 7 "Администрация и управление и под 
шифър 3.8 професионално направление -
,,Икономика". 

В случая кандидата участник отговаря на исканата 
облает на висше образование, описана под шифър 
"3. :" Социал ни, стопански и правни науки", но няма 

представени документи, към эаявлението. които 
да доказват че отговаря на исканите области на 
професионално направление. 

Джансел Редж пова Липса на минималния едногодишен стаж в областта на 

администрацията и управлението, социал ните 

дейности, Теория и управление на образованието, 

Икономиката или Обществените комуникации и 

информационните науки и/или минимален ранг V 

младши; 

ТОДОРКА ТАНЕ 

Главен секретар на 
и Председате 

'дМинистрация облает Търговище 
·r,LJ•IЛ-.•ncнaTa КОМИСИЯ


