
 
  

 

 

  

С П И С Ъ К 
 

на допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността главен експерт в отдел „Военни паметници и военно-

патриотично възпитание”, дирекция „Социална политика” 
 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите 

документи, конкурсната комисия реши:  
 

1. Допуска до конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Военни 

паметници и военно-патриотично възпитание”, дирекция „Социална 

политика” следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Емилия Николова Бързанова 

Бисер Дойнов Йончовски 

Радослав Симеонов Колев 

Ангел Господинов Динев 

Любомира Стефанова Трашлиева 

Велин Иванов Гюргаков 

Ангел Илиев Маринков 

 

 

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

„Военни паметници и военно-патриотично възпитание”, дирекция 

„Социална политика” следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Основание за недопускане 

Лидия Иванова Сарджева Липса на необходимата минимална 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ в професионално направление 

история и архeология, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика. 

Наташа Йорданова Георгиева Липса на необходимата минимална 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ в професионално направление 

история и архeология, съгласно изискванията, 
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заложени в длъжностната характеристика. 

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, 

придобит като държавен служител. 

Златина Славова Петкина Липса на необходимата минимална 

образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ в професионално направление 

история и архeология, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика. 

Липса на документ удостоверяващ наличието на 

4г. мин. професионален опит, необходим за 

заемане на длъжността, съгласно основните 

функции, разписани в длъжностната 

характеристика или притежаван ІІІ младши ранг, 

придобит като държавен служител. 
 

Допуснатите до участие в теста кандидати за длъжността главен експерт 

в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание”, дирекция 

„Социална политика” следва да се явят за регистрация на 28.03.2017г. 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 главен 

експерт в отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание”, 

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. Закона за защита на класифицираната информация. 

6. Закон за военните паметници. 

7. Закон за културното наследство. 



  

  

8. Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне 

на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения 

във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на 

отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната   

          Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г., в 

сила от 25.07.2014 г. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Началник на отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание ” 

 

     /п/     Иво Антонов 

 

 


