
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02/92 20922;  факс: 02/987 96 93 

  

 

С П И С Ъ К 

 

на недопуснатите до конкурс кандидати 

за длъжността главен експерт в дирекция „Връзки с обществеността” 

 

 

№ 
Име, презиме и фамилия 

на кандидата 
Основание за недопускане 

1 Валя Миткова Симеонова 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІІІ младши ранг като държавен 

служител. 

2 Мария Цекова Тодорова 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІІІ младши ранг като държавен 

служител. 

3 Виктория Иванова Новоселова 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІІІ младши ранг като държавен 

служител. 

4 Митко Георгиев Делев 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІІІ младши ранг като държавен 

служител. 

5 Виктория Атанасова Николаева 
Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 



  

  

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІІІ младши ранг като държавен 

служител. 

6 Светлана Иванова Станкова 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІІІ младши ранг като държавен 

служител. 

7 Галя Ангелова Горнишка 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІІІ младши ранг като държавен 

служител. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Директор на дирекция „Връзки с обществеността“ 

       (п)   Бойко Станкушев 

31.08.2016 г. 

 


