
 
  

 

 

       

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

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

  

С П И С Ъ К 
 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността „младши експерт“ в отдел „Развитие на въоръженията“, 

главна дирекция „Отбранителна аквизиция“ 

 

 

 
Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Мария Валериева Масларска 

Слав Георгиев Караславов 

Виктория Бойкова Цветкова 

Надежда Сашева Иванова 

Моника Пламенова Неделчева 
 

Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Основание за недопускане 

Георги Валериев Върбанов 

Липса на необходимата минимална 

образователна степен - в професионално 

направление – политически науки, 

икономика, електротехника, електроника и 

автоматика, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика.  

 

Мария-Магдалина Стоянова -

Динчева 

Липса на необходимата минимална 

образователна степен - в професионално 

направление – политически науки, 

икономика, електротехника, електроника и 

автоматика, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика.  

 



  

  

Филипина Димитрова 

Атанасова 

Липса на необходимата минимална 

образователна степен -  в професионално 

направление –политически науки, 

икономика, електротехника, електроника и 

автоматика, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика.  

Яница Стойчева Стоева 

Липса на необходимата минимална 

образователно степен - в професионално 

направление – политически науки, 

икономика, електротехника, електроника и 

автоматика, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика. 

 

 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 09.02.2017 г. от 9.45 часа в сградата на Министерството на 

отбраната – приемна, вход от ул. „Аксаков“. Началото на теста е в 10.00 часа. 

Резултатите от теста ще бъдат обявени в 12.00 часа на 09.02.2017 г.  

 

 

Източници за подготовка за тест за конкурс за длъжността младши 

експерт в отдел „Развитие на въоръженията“ в главна дирекция „Отбранителна 

аквизиция“ 

I. Нормативни документи: 

 Конституция на Република България; 

 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

 Закон за защита на класифицираната информация; 

 Закон за държавния служител; 

 Закон за администрацията; 

 Устройствен правилник на Министерството на отбраната; 

II. Стратегически документи: 

 Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените 

сили на Република България 2020 

 План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. 

 Европейска стратегия за сигурност (2003); 

 Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на 

Европейския съюз/ A Global Strategy for the European Union’s Foreign And 

Security Policy (2016); 

 Европейски план за действие в областта на отбраната — към Европейски 

фонд за отбрана / European Defence Action Plan: Towards a European 

Defence Fund (2016) 



  

  

III. Тематични въпроси за Европейския съюз: 

 Външни отношения на Европейския съюз и Общата политика за 

сигурност и отбрана (технически фишове на ЕС: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_

6.1.2.html) 

 Европейска агенция по отбрана – история, организация, мисия, задачи 

(официален уебсайт:  https://www.eda.europa.eu/home) 

 Европейска служба за външно действие – история, организация и задачи 

в областта на сигурността  и отбраната (официален уебсайт: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en); 

IV. Тематични въпроси за Организацията на Северноатлантическия договор 

(НАТО): 

 НАТО – история, структура, членове и партньорски държави 

(http://www.nato.int/cps/en/natohq/organisation.htm)  

 Конференция на националните директори по въоръженията – същност, 

структура, работен механизъм и задачи (официален уебсайт на НАТО: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49160.htm)  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Главен директор на главна дирекция „Отбранителна аквизиция“  

 

        /п/                                                     Борислав Попов 
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