
 

 

 

СПИСЪК 

 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за заемане на 

длъжността Финансов контрольор в Община Първомай 

 

I. Обявявам списък на допуснатите до провеждане на конкурса кандидати: 

 

1. Веселина Петкова Димитрова. 

   Кандидатът следва да се яви за провеждане на следващия етап от конкурсната 

процедура – „Решаване на тест“ на 25.11.2020г. от 14:00  часа в заседателната зала, ет.2, в 

сградата на Общинска администрация гр.Първомай с адрес: гр.Първомай, ул. „Братя 

Миладинови-юг” № 50. 

          Конкурсният етап „Интервю“ ще се проведе на същата дата – 25.11.2020 г. от 16:00ч. 

в заседателната зала, ет.2, в сградата на Общинска администрация гр.Първомай с адрес: 

гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг” № 50.  

Необходимо е кандидатът да носи документ за самоличност. При решаването на 

теста няма да се допуска ползването на нормативни актове.  

 

II. Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за 

теста: 

 

 Закон за държавния служител; 

 Кодекс на труда; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за обществените поръчки; 

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

 Закон за публичните финанси; 

 Закон за счетоводството; 

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

 Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на 

информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор; 

 РМС № 592 от 21 август 2018 година за условията и реда за разплащанията на 

разпоредители с бюджет по договори; 

 Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол; 

 Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в 

организациите от публичния сектор. 

 

III. Обявявам списък на недопуснатите до провеждане на конкурса кандидати: 

 

1. Христина Маринова Иванова. 

Съгласно ПМС  № 125 на МС от 24.06.2002г. за утвърждаване на Класификатор на 

областите на висше образование и професионалните направления,  изискуемото в 

настоящия конкурс професионално направление „Икономика” е в област на  висше 

образование „Социални, стопански и правни науки”. От представената диплома за висше 

образование – специалност „Право”, не се доказва изискуемото съгласно обявата 

образование на кандидата в професионално направление „Икономика“. 

От приложените документи към заявлението, не се доказва по безспорен начин 

професионален опит от 2 год.,  което е в несъответствие с обявените минимални 

изисквания за допускане до конкурсната процедура. Професионален опит, необходим за 

заемането на длъжността, включва времето, през което лицето е извършвало дейност в 

област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната 

характеристика за съответната длъжност, а именно в област „Икономика”. 



 

 

 

На основание чл.22, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до 

органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която мотивира 

своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира 

конкурсната процедура. 

 

 

    …………/П/………….. 

Председател на конкурсната комисия,  
определена със Заповед РД-15-677 от 10.11.2020 г.  

на Кмета на Община Първомай  


