
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ 

 

подали заявление за участие в конкурс за длъжността „старши експерт по приобщаващо 

образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”  

на РУО - Пазарджик 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1603/06.08.2018 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

Допуска до конкурс кандидатa: 

1. Красимира Хаджиева 

 

Кандидатът трябва да се яви на тест на 05.09.2018 г. от 10:30 часа в сградата на МОН, 

находяща се в гр. София, бул. "Дондуков“ 2А, зала  на IV етаж. Същият ден ще бъде проведено 

интервюто с кандидата, в случай че е издържал теста.  

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност и син химикал. 

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

➢ Закон за държавния служител 

➢ Закон за предучилищното и училищното образование 

➢ Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план 

➢ Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 

➢ Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование 

➢ Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала 

➢ Наредба № 6 от 11.08.2016 г за усвояването на българския книжовен език 

➢ Наредба № 7 от 11.08.20116 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 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование 

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

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

➢ Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти 

➢ Наредба за приобщаващото образование 

➢ Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектиране на детските градини и училища 

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

администрация 

➢ Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители 

➢ Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието 

➢ Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката 

➢ Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование  

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна 

процедура за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование”, отдел  

„Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на 

образованието (РУО) – Пазарджик 

 

Име на кандидата  Основание за недопускане 

1.Кристина Ваклинова 

 

- Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавните служители /НПКДС/: -  Представените документи не 

удостоверяват съответствие с обявените минимални и 

специфични изисквания за: 

- минимален професионален опит – 1 година в областта на: 

предучилищното и училищното образование или на 



приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и 

ученици със специални образователни потребности; подкрепата 

за личностно развитие или за социално включване на деца и 

ученици: със специални образователни потребности; с хронични 

заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; 

търсещи или получили международна закрила или 

- минимален ранг - V младши 

 

2.Виолета Харалампиева- 

Карамфилова 

 

- Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавните служители /НПКДС/: -  Представените документи не 

удостоверяват съответствие с обявените минимални и 

специфични изисквания за: 

 - минимален професионален опит – 1 година в областта на: 

предучилищното и училищното образование или на 

приобщаващото образование; ресурсното подпомагане на деца и 

ученици със специални образователни потребности; подкрепата 

за личностно развитие или за социално включване на деца и 

ученици: със специални образователни потребности; с хронични 

заболявания; в риск; с изявени дарби; от етническите малцинства; 

търсещи или получили международна закрила или 

- минимален ранг - V младши 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:  

 

                 НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ 

            Началник на отдел ОМДК в РУО – Пазарджик 


