
 
 

СПИСЪК  

на  допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за 

длъжност  СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Дирекция „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Държавна 

собственост и документален фонд 

     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-44/16.02.2021г. на Областния 

управител на Софийска област относно провеждане на конкурс, обявен със Заповед № 

ОА-35/02.02.2021г.. въз основа  на преценката си, отразена в протокол и съгласно чл.20, 

ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни 

служители,  реши: 

 

А/ Допуска до участие в конкурса следните кандидати: 

 

1. Емилия Георгиева Маринова 

2. Стоил Трифонов Гигов 

3. Аспарух Пламенов Иванов 

4. Мирослав Красимиров Митрев 

5. Дияна Андреева Първанова 

6. Николай Иванов Лещаров 
 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 02.03.2021г. (вторник) 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, Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, Закона за 

общинската собственост, Устройствения правилник на областните администрации, Закон за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за горите,Закон за водите, Закон за 

собствеността, закон за устройство на територията и др.специализирани. 

 

Списъците на допуснатите кандидати до събеседване ще бъдат поставени 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 02.03.2021г. в 

12.00 часа в заседателна зала на ет.5 в сградата на Областна администрация на Софийска 

област. 

 

Б/ Недопуска до участие в конкурса следната кандидатка:  

 

 Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

 
1. Катерина Анатолиева 

Иванова 

Чл.20, ал.2 от НПКДСл. Няма изискващия се за 

длъжността професионален опит. 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/ 

 

                              Г-жа  Мая Цанова – Главен секретар на Софийска област 
 


