
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

З А П О В Е Д

№ РД - 15 – 25

гр. Шумен,  19.02.2016 г.

На основание чл. 10б от Закона за държавния служител и чл. 6, ал. 4 от Наредбата за
провеждане  на  конкурсите  за  държавни  служители,  във  връзка  с  обявен  със  Заповед  №
РД-15-17/02.02.2016 г. на  Областен  управител  на  област  Шумен,  конкурс  за  заемане  на
длъжността  “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и
държавна собственост" на Областна администрация Шумен,

ОПРЕДЕЛЯМ:
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж.  Анна  Миланова,  “Директор  дирекция  АКРРДС”  в  Областна  администрация
Шумен;
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Йорданка  Кръстева,  “Главен  юрисконсулт”,  дирекция  АПОФУС   в  Областна
администрация Шумен;

2. Цветанка  Бобачева,  “Старши експерт  Човешки ресурси”,  дирекция  АПОФУС  в
Областна администрация Шумен;                    

Така назначената комисия, следва да организира и проведе, в съответствие със Закона
за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
обявения конкурс за длъжността „Главен експерт” в Дирекция "Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост" на Областна администрация Шумен, като има
предвид следното:

 Работата на конкурсната комисия се ръководи и организира от председателя й.
 Членовете  на  комисията  нямат  право  да  разгласяват  информация,  която  им  е

станала  известна  при  провеждането  на  конкурса,  за  което  същите  попълват  нарочна
декларация.  Преди  съставянето  на  списъците  с  допуснатите  и  недопуснатите  кандидати
всеки  член  на  конкурсната  комисия  попълва  и  декларация  по  чл.  11  от  Наредбата  за
провеждане на конкурсите за държавни служители.

 Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с мнозинство
повече от половината от всички членове. За заседанията на комисията Председателят й води
протокол, който се подписва от всички членове.

 В срок до 10 дни от приключването на конкурса Председателят на комисията да
ми  представи  конкурсната  документация,  ведно  с  протоколите  за  проведения  конкурс  и
всички документи на класираните кандидати.

Заповедта да се връчи на горепосочените лица, за сведение и изпълнение.

ДОНКА ИВАНОВА (п) съгл. ЗЗЛД
Областен управител

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30
тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg


