
 

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Областна администрация на  

 област София 

            

С П И С Ъ К 

на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност „главен експерт“ в отдел 

„Финанси и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността“, обявен със                                                         

Заповед № РД-20-107/29.07.2022 г. на вр. и. д. областен управител на област София 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-76/09.08.2022 г. на 

областния управител на област София, реши  

Допуска до конкурс кандидатите: 

1. Сашо Христов Петков 

2. Петя Петрова Атанасчева 

3. Наталия Вълчева Кирева 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.08.2022 г. от 

10:00 ч. в сградата на Областна администрация на област София, с административен 

адрес – гр. София, ул. „Алабин“ № 22.  

При явяването си кандидатите е необходимо да предоставят документ, 

удостоверяващ самоличността им (лична карта, шофьорска книжка или задграничен 

паспорт). 

Всички кандидати следва да се явят 10 минути преди обявеното начало на теста за 

проверка на самоличността с представяне на документ за самоличност. 

Тестът ще съдържа въпроси от: 

 Конституция на Република България; 

 Административнопроцесуален кодекс; 

 Закон за администрацията; 

 Устройствен правилник на областните администрации; 

 Закон за административните нарушения и наказания; 

 Закон за държавната собственост; 

 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост; 

 Закон за достъп до обществена информация; 

 Закон за защита на личните данни; 

 Закон за защита от дискриминацията; 

 Закон за защита на класифицираната информация; 

 Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги; 

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията; 
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 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол на стопанската дейност. 

 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди; 

 Закон за електронното управление и наредбите към него; 

 Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица; 

 Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти; 

 Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от 

престъпления; 

 Закон за обществените поръчки; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за регионалното развитие; 

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи; 

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

 Изборен кодекс 

 Закона за счетоводството 

 Закон за публичните финанси 

 Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

 

Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същия ден в 

сградата на Областна администрация на област София, с административен адрес – гр. 

София, ул. „Алабин“ № 22. 

 

Конкурсна комисия: /п/ 

 

11.08.2022 г. 

 


