
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „главен счетоводител“ 

отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно 

обслужване“, Регионално управление на образованието – Габрово 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09 - 3049 от 05.11.2020 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

 

Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

1. Диана Лазарова 

2. Милена Цонева 

3. Венелина Иванова 

4. Румяна Цонева 

5. Виолета Николова 

6. Грета Григорова 

 

Във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за 

удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и раздел I, т. 6 от 

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването (в сила от 23.30 

часа на 27.11.2020 г.) след отпадане на цитираната мярка, допуснатите кандидати 

своевременно ще бъдат информирани за конкретната дата, час и място на провеждане 

на теста и интервюто 

 

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

∙ Закон за държавния служител; 

∙ Закон за предучилищното и училищното образование; 

∙ Закон за достъп до обществена информация; 

∙ Закон за счетоводството; 

∙ Закон за публичните финанси; 

∙ Закон за държавния бюджет на Република България; 

∙ ∙Закон за обществените поръчки; 

∙ Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки; 

∙ Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

∙ ∙Закон за данъците върху доходите на физическите лица; 

∙ Закон за корпоративното подоходно облагане. 

  Кодекс за социално осигуряване; 

∙ Кодекс на труда; 

  Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието; 

∙ 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; 

∙ Наредба № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование; 

∙ Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда; 

∙ Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

 

 

Списък на недопуснатите кандидати 

за длъжността „главен счетоводител“ отдел „Административно-правно, 

финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионално 

управление на образованието – Габрово 

 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД09 – 3049 от 05.11.2020 г. на министъра 

на образованието и науката, реши: 

 

Няма недопуснати кандидати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсната комисия 


