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СПИСЪК 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за 

длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Административно, правно и 

финансово обслужване“ (АПФО) в Национална агенция за професионално 

образование и обучение 

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-03-3/13.02.2023 г. на 

Председателя на Национална агенция за професионално образование и обучение, реши: 

 

I. Допуска до участие в конкурса следните кандидати: 

1. Мирослава Красимирова Бодурова-Енева 

2. Кирил Петров Габеров 

3. Даниела Емилова Донева 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.03.2023 г. от 9:30 часа за провеждане на 

практически изпит (писмено изпълнение на задача, свързана с основните функции на 

НАПОО) за установяване на компетентностите необходими за изпълнение на 

задълженията, съобразно длъжностната характеристика, в сградата на Национална 

агенция за професионално образование и обучение гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 125, блок 5, ет. 5, „Заседателната зала”.  

Кандидатите следва да представят документ за самоличност преди провеждане на  

изпита. 

Интервюто с кандидатите, успешно издържали практическия изпит, ще се 

проведе в същия ден в сградата на Национална агенция за професионално образование и 

обучение гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5, ет. 5, „Заседателната зала”.  

Списък на законови и подзаконови нормативни актове, които кандидатите трябва 

да познават и прилагат: 

 Закон за професионалното образование и обучение 

 Закон за предучилищно и училищно образование 

 Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование 

и обучение 

 Закон за администрацията 
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 Закон за държавния служител 

 Закон за достъп до обществена информация 

 Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 

имущество 

 Закон за счетоводството 

 Закон за публичните финанси 

 Закон за обществените поръчки 

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

 Закон за ограничаване на административното регулиране и административния 

контрол върху стопанската дейност 

 Кодекс на труда 

 Административно процесуален кодекс 

 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 

 Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията 

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация 

 Наредба за структурата и организацията на работната заплата 

 Наредба за работното време, почивките и отпуските. 

ІІ. Няма недопуснати кандидати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ 
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