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          Ниво 0, [TLP-WHITE] 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „началник на 

регионално управление на образованието”, Регионално управление на 

образованието – Пазарджик 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-3041/09.05.2022 г. на 

министъра на образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс кандидатите: 

1. Дора Дулчева-Величкова 

2. Мария Абрашева 

3. Весела Тодорова 

 

Допуснатите кандидате трябва да се явят на тест на 07.06.2022 г. от 09:30 ч. в сградата 

на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А. При 

явяването си е необходимо кандидатите да носят документ за самоличност. Интервюто с 

допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден. 

 

Списък на документите, които кандидатите трябва да познават и използват: 

• ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 

• ЗАКОН за професионалното образование и обучение 

• КОДЕКС на труда 

• ЗАКОН за обществените поръчки и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки 

• ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Обн. ДВ. бр. 18 от 4.03. 2022 г. 

• ЗАКОН за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието 

• Административнопроцесуалния кодекс 

• ЗАКОН за държавния служител 

• ЗАКОН за достъп до обществена информация 

• ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

• ЗАКОН за защита на личните данни 

• Общ регламент за защитата на личните данни (GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета на Европейския съюз в сила от 25 май 2018 г. 

• ЗАКОН за закрила на детето 

• НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа 

(дуална система на обучение) 

• НАРЕДБА № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на 

професионална квалификация 

• НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, 

умения и компетентности 



• НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи 

или получили международна закрила  

• НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  

• НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда  

• НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор  

• НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 

• НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка  

• НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език 

• НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка 

• НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищното образование  

• НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  

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

• НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала  

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

• НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование 

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

директорите и другите педагогически специалисти  

• НАРЕДБА № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата  

• НАРЕДБА № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за 

личностно развитие 

• НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ 

• НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

• НАРЕДБА за приобщаващото образование 

• НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование 

• Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация  

• НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация  

• НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Списък на недопуснатите кандидати 

за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, 

Регионално управление на образованието – Пазарджик 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09-3041/09.05.2022 г. на министъра на 

образованието и науката, реши: 

 

Няма недопуснати кандидати. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ 

 


