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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 допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността директор на дирекция „Отбранителна аквизиция“ 
 

 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. Янко Иванов Янков 

2. Иван Пейков Иванов 

3. Пламен Великов Петров 

4. Митко Георгиев Георгиев 

      5. Максим Минков Алашки 

6. Николай Рашков Величков 

7. Тома Иванов Иванов 

8. Иван Георгиев Иванов 

 

Допуснатите кандидати следва да представят писмена концепция за стратегическо 

управление на тема: „Управление и организация на дейността на дирекция „Отбранителна 

аквизиция” – формат А4, до 8 стандартни машинописни страници, до 12.00 ч. на 03.04.2017 

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: 
 

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. Валентин Видолов Балабанов Представената диплома от учебно 

заведение в Унгария, 

легализирана и преведена на 

руски език, но липсва 

удостоверение за академично 

признаване, което да удостовери 

нивото на професионална 

квалификация и степен на 

образование, съгласно Наредбата 

за държавните изисквания за 

признаване на придобито висше 

образование и завършени периоди 

на обучение в чуждестранни 

висши училища, приета с ПМС № 

168/2000 г. 



 2 

2. Марин Желязков Димитров Липса  на необходимата 

минимална образователно-

квалификационна 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 МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВ 

Дата: 27.03.2017 г. 


