
  

С П И С Ъ К 
 

на допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността младши експерт в отдел „Политика по доходите”, 

дирекция „Социална политика” 
 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите 

документи, конкурсната комисия реши:  
 

1. Допуска до конкурс за длъжността младши експерт в отдел 

„Политика по доходите”, дирекция „Социална политика” следните 

кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Боряна Валери Аврамова-Кралева 

Биляна Ивова Мандилова 

Петър Асенов Тошкин 

Елизабет Темелкова Червенкова 

Мария Христова Николова 

Динко Минков Господинов 

Елица Любомирова Паскулова 

Нели Миткова Александрова 

Анелия Костадинова Тодорова 

Адриана Стефанова Андреева 

Петко Венциславов Гетов 

Павлина Христова Атанасова 

Албена Василева Петрова 

Валентина Любомирова Кинова 

Цветомир Христов Стамболски 

Даниела Венциславова Захариева 

Адриана Руменова Желева 

Миглена Керанова Йорданова 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

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



  

  

Милена Петкова Славчева 

Ирина Валентинова Дечева 

Симеон Иванов Радайски 

Тони Иванов Николов 

Димитър Иванов Ташов 

Десислава Александрова Профирова 

Веско Петров Чолаков 

Валентина Стоилова Николова 

Искра Тодорова Шопова 

Петко Пламенов Минков 

Цветелина Иванова Панчева 

Ивелина Светланова Савова 

Людмил Юлиянов Бакалов 

Нели Петрова Ташева 

 

 

2. Не допуска до конкурс за длъжността младши експерт в отдел 

„Политика по доходите”, дирекция „Социална политика” следните 

кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия 

на кандидата 
Основание за недопускане 

Янка Миткова Минчева Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 

Анна Янкова Попова Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 

Пламен Янакиев Иванов Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 

Десислава Милушева 

Халембакова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 



  

  

характеристика 

Филипина Димитрова Атанасова Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 

Александър Ваньов Александров Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 

Ралица Димитрова Стефанова Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 

Емилия Иванова Иванова Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 

Мария Ангелова Иванчева Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ 

в професионално направление икономика, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика 
 

 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати за длъжността младши 

експерт в отдел „Политика по доходите”, дирекция „Социална 

политика” следва да се явят за регистрация на 20.02.2017 г. в 09.30 часа в 

сградата на Министерството на отбраната – приемна, вход от ул. 

„Аксаков“. Началото на теста е в 10.00 часа. 

 

 

За подготовка за теста допуснатите кандидати за длъжността 

„младши експерт“ в отдел „Политика по доходите“ в дирекция „Социална 

политика“ да се запознаят със следните нормативни актове:  

 

 



1. Закона за администрацията. 

2. Закона за държавния служител. 

3. Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

4. Устройствен правилник на Министерството на отбраната. 

5. Кодекса за социално осигуряване. 

6. Кодекса на труда.  

7. Закона за здравното осигуряване; 

8. Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. 

9. Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

2017 г. 

10. Закона за защита на класифицираната информация. 

11. Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на 

служителите в държавната администрация. 

12. Наредбата за заплатите на служителите в държавната 

администрация. 

13. Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за 

изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите. 

14. Наредба № Н-15 от 2010 г. на министъра на отбраната за 

условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни 

възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната 

служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на 

цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

И. Д. директор на дирекция „Социална политика” 

 

     /п/   Диян Валянов 


