
Списък  

на  допуснатите и недопуснати кандидати 

  за участие в конкурса за длъжност  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел 

„Координация и административен контрол”, при дирекция 

„Административен контрол, регионално развитие и държавна 

собственост”  в Областна администрация на Софийска област 
 

 

     Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ОА-229/07.10.2021г. на Областния 

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

ОА-218/17.09.2021г.  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. Владимир Златков Урумов 

2. Деница Стефанова Цветкова 

 

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 20.10.2021г. (сряда) 

от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Софийска област на бул.”Витоша” № 

6, ет.5 в зала Фронт офис. 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 местното самоуправление и местната администрация, Закона за 

обществените поръчки, Устройствения правилник на Областните администрации, АПК, 

ГПК, Закон за регионалното развитие, Закон за устройство на територията и др. 

 

Списъците на допуснатите кандидати до събеседване ще бъдат поставени в  12.00 

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 20.10.2021г. в 

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

област. 

 

Б/ Недопуска до конкурса  следните кандидати: 

  

1. Симеон Огнянов Михайлов - Чл.20,ал.1 и ал.2, т. 1 от НПКПМДСл. Не отговаря на 

изискванията от посочените области за висше образование 

2. Иван Благов Караджов- Чл.20, ал.2, т. 1 от НПКПМДСл. Не отговаря на 

изискванията от посочените области за висше образование 

3. Магдалена Любомирова Донева- Чл.20, ал.1, от НПКПМДСл. Липсва удостоверение 

за правоспособност. 

 

 
Конкурсна комисия: 

Председател:  

Мая Цанова- Главен секретар на Софийска област (П) 

 


