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Препис – извлечение  
от Протокол № 1/02.10.2017 г. от заседанието на конкурсната комисия за провеждане на конкурсна 

процедура за заемане на длъжността младши експерт дирекция „Правна” при КЕВР 

 

СПИСЪК 
 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА 

ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” ПРИ КЕВР 

 

Съгласно чл. 20, във връзка с чл. 21, чл. 24, т. 1 и чл. 27 от Наредбата за провеждане на конкурсите 

за държавни служители  
 

А. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1. Ралица Валериева Бандерова - Славева 

2. Димитър Орфеев Дуевски 

3. Боряна Бисерова Руменова 

4. Радостина Александрова Серафимова 

5. Александър Венелинов Витанов 

6. Пеньо Станимиров Пенев 

7. Валентин Николаев Славилов 

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 12.10.2017 г. от 10:00 часа 

в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, град София, бул. „Княз Дондуков” 

№ 8-10, етаж 5. Същият ден ще се проведе и интервюто с кандидатите, успешно издържали теста. 

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на 

изпита. 

 

 

Б. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

НЯМА 

 

 

Източници за подготовка: 

1. Административнопроцесуален кодекс; 

2. закон за административните нарушения и наказания; 

3. Закон за администрацията; 

4. Закон за енергетиката; 

5. Закон за енергията от възобновяеми източници; 

6. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; 

7. Закон за държавния служител; 

8. Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната 

администрация; 
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9. Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги; 

10. Наредба № 16-334/6.04.2007 г. за топлоснабдяването; 

11. Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги; 

12. Наредба № 1/14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия; 

13. Наредба № 2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ; 

14. Наредба № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; 

15. Наредба № 5/23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия; 

16. Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационните системи; 

17. Наредба №4/5.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните 

мрежи; 

18. Наредба № 6/24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа 

енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи; 

19. Наредба № 7/19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на 

електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на 

електрическа и топлинна енергия; 

 

 

02.10.2017 г.                Председател на конкурсната комисия:………/п/.…….... 

                                                                                                                                    E. Маринова 
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