Списък
на допуснатите и недопуснати кандидати
за участие в конкурса за длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в отдел
„Регионално развитие и устройство на територията”, при дирекция
„Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост” в Областна администрация на Софийска област
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-385/21.11.2018г. на Областния
управител на Софийска област относно провеждане на конкурс, обявен със Заповед №
ОА-375/14.11.2018г. въз основа на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл.20,
ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители реши:
А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.

ИРИНА ЗАХАРИЕВА ЗАХАРИЕВА
МАЯ АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
ТЕОДОР ЮЛИЯНОВ ЦАНКОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА РЪЖАНКОВА
ЯНИТА ПЛАМЕНОВА БИРАЗОВА

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 17.12.2018г.
(понеделник) от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Софийска област на
бул.”Витоша” № 6, ет.5 в заседателна зала. Време за решаване на теста е 60 /шестдесет/
минути.
Кандидатите трябва да са запознати със Закона за администрацията, Закона за
държавния служител, Закон за регионалното развитие и правилника за прилагането му,
Споразумението за партньорство 2014-2020 и оперативните програми за периода 20142020, Закон за социалното подпомагане, Закона за водите, Закон за културното
наследство, Закон за насърчаване на заетостта, Устройствен правилник на Областните
администрации и др.
Списъците на допуснатите кандидати до събеседване ще бъдат поставени на
17.12.2018г. в 11.30 часа на таблото пред заседателната зала на ет.5 в сградата на
Областна администрация на Софийска област.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 17.12.2018г. в
11.45 часа в заседателна зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска
област.
Б/ Не допуска до участие в конкурса :
Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

ДЖЕМИЛЕ ИБРАХИМ ИСМАИЛ

2.

ЕЛЕНА ИЛИЕВА БАЛЕВА БЛАЖЕВА

Чл.20, ал.2 от НПКДСл. Кандидатката не е
представила всички изискващи се докуметни
за участие в конкурсната процедура.
Чл.20, ал.2 от НПКДСл. Кандидатката е
представила един от изискващите се
документи на английски език, без превод на
български език. Липсва автобиография (CV).

Председател: /п/
Мая Цанова – Главен секретар на Софийска област

