
РЕПУБЛ КА Б'ЪЛГАРИЯ 

Облает а администрация 

Търгов ще 

списък 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

ДО КОНК РСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ 

"АДМИНИСТРА ИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА

СОБСТВЕНОС А" НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

На основани чл.21 ал.1 и ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 
държавни служители и в изпълнение на заповед NO 260/16.07.2019г., изменена със 
заповед NO 289/29. 7 .2017г. на Областния управител на облает Търговище, комисията не 
допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността Главен експерт в дирекция 
"Административно-п авно обслужване, финанси и управление на собствеността" на 
Областна администр ция - облает Търговище: 

Име и фамилия на 
кандидата 

Галин Гатев-Вх.№ 
1/22.07.19г 

ТОДОРКА ТАНЕ 

Главен секретар н 
и Председа 

Основание за недопускане 

По 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 длъжността 
Главен експерт в Дирекция ,,АПОФУС" при Областна 
администрация - облает Търговище е изрично разписано 
изискване кандидатите участници да притежават облает на 
висшето образование,описана под шифър ,,4. :" При родни 
науки, математика и информатика", но е въведено 
ограничение в исканата облает на професионално 
направление посочено под шифър.4.6, която следва да е : 
"Информатиката и компютьрни науки" . Другата 
възможност е кандидатите участници да притежават облает 
на висшето образование,описана под шифър 115. :" Технически 
науки", но е въведено ограничение в исканата облает на 
професионално направление. посочено под шифър.5.3,: 
,,Комуникационна и компютьрна техника". 

В случая кандидата участник отговаря на исканата 
облает на висше образование, описана под шифър 

"
5. :"

Технически науки", но няма исканата облает на 
професионално направление. 

на администрация облает Търговище 
курсната комисия 




