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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 
 

на допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността Ръководител на инспекторат – Главен инспектор на Министерството 

на отбраната 
 

 Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши:  
 

І. Допуска до конкурс следните кандидати: 
 

№ по ред Име, презиме и фамилия 

1. Гергина Спасова Ценова 

2. Николай Иванов Николов 

3. Емил Иванов Симеонов 

4.  Петър Петков Петров 

5. Румен Здравков Русинов 

6. Максим Минков Алашки 

7. Валентин Йорданов Иванов 

8. Петко Желев Йорданов 

9. Валентин Любомиров Гагашев 

10. Янко Тимев Рошкев 
 

Допуснатите кандидати следва да представят писмена концепция за стратегическо 

управление на тема: „Управление и организация на дейността на Инспекторат на МО” – 

формат А4, до 8 стандартни машинописни страници, до 17.00 ч. на 22.03.2017 г. в сградата 

на Министерството на отбраната, ул. “Дякон Игнатий”  № 3 – приемна /вход от ул. 

„Аксаков“/. 

До защита на концепцията ще бъдат допуснати кандидати, получили оценка най-

малко „4“. Списъкът на допуснатите кандидатите, както и денят и часът на устната защита ще 

бъдат обявени на електронната страница на Министерството на отбраната и в приемната на 

министерството, а всеки допуснат кандидат ще бъде уведомен лично чрез писмено 

съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако е посочил такива. 
 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 
 

№ по 

ред 

Име, презиме 

и фамилия на 

кандидата 

Представени ли 

са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според обявата 

Удостоверяват ли 

представените 

документи 

съответствие на 

кандидата с 

обявените 

минимални и 

специфични 

изисквания за 

длъжността 

Основание за 

недопускане 

1. Иван Манчев 

Георгиев 

да не Липса  на 

необходимата 

минимална 

образователно-

квалификационна 
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степен „магистър“ в 

професионално 

направление 

икономика; право; 

машинно инженерство; 

комуникационна и 

компютърна техника, 

съгласно изискванията, 

заложени в 

длъжностната 

характеристика. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:…………….………....(П).…………... 

          

 ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР 

НА ОТБРАНАТА СТЕФАН 

ПЕТРОВ 

Дата: 13.03.2017 г. 


