
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

    които са подали заявления за участие в конкурс за длъжността  „старши експерт по

информационно  осигуряване”  в  отдел  „Административно-правно,  финансово-стопанско  и

информационно обслужване”, Регионално управление на образованието – Русе, 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-2043/06.08.2019 г. на министъра

на образованието и науката, реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Емилия Миткова Хаджова

Александър Иванов Евтимов

Пламен Антонов Стойнов

Константин Веселинов  Шопов

Леонард Пиер Давидов

Радостин Николаев Стаматов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 13.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата

на МОН, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата  на IV етаж. Същия ден

ще бъде проведено интервюто с кандидатите. 

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

 Закон за държавния служител

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната

            администрация

 Закон за предучилищното и училищното образование

 Закон за достъп до обществена информация

 Наредба за административното обслужване

 Наредба за административния регистър

 Закон за електронното управление

 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

 Наредба  за  общите  изисквания  към  информационните  системи,  регистрите  и

електронните административни услуги
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 Закон за защита на личните данни

 Закон за киберсигурност

 Правилник  за  устройството  и  функционирането  на  регионалните  управления  на

образованието (обн. В ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 година в сила от 07.02.2017 година)

 Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

(Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.09.2018 г. 

 Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование  

(Обн.  -  ДВ,  бр.  73  от  16.09.2016  г.,  в  сила  от  01.09.2016  г.;  посл.  изм.  и  доп.,  бр.  32  от

16.04.2019 г.)

 Наредба  №  8  от  11.08.2016  г.  за  информацията  и  документите  за  системата  на  

предучилищното и училищното образование (Обн.  -  ДВ, бр.  66 от 23.08.2016 г.,  в  сила от

23.08.2016 г.; пос. изм. и доп., бр. 42 от 28.09.2018 г.)

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите,  

директорите и другите педагогически специалисти 

 Наредба  №  10  от  2017  г.  за  познавателните  книжки,  учебниците  и  учебните  

помагала (обн. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 35 от

24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г.)

2. Не се допуска до конкурс следния кандидат:

Имрен Шерафединова Исмаилова-Садулова - основание за недопускане: представените

документи  не  удостоверяват  продължителността  на  минималния  изискуем  професионален

опит от 1 година в областта на анализа и обработката на информацията или-минимален ранг V

младши - съгласно номер по ред 283 от Класификатора на длъжностите в администрацията.

Председател на конкурсната комисия
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https://www.mon.bg/upload/19155/nrdb10_uchebnici_290319.pdf
https://www.mon.bg/upload/19155/nrdb10_uchebnici_290319.pdf
https://www.mon.bg/upload/4173/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/4173/naredba_12_01.09.2016_prof_razvitie_uchiteli.pdf
https://www.mon.bg/upload/4177/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf
https://www.mon.bg/upload/4177/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf
https://www.mon.bg/upload/4175/nrdb_10_010916_organizacia_dejnosti_obr_260917.pdf
https://www.mon.bg/upload/4174/nrdb11_ocenjavane_041017.pdf
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