
           

П Р О Т О К О Л 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

в процедура за подбор за външни членове на одитния комитет на 

Министерство на отбраната 

 

Днес, 13.03.2019 г., комисията, назначена със заповед № Р-

55/28.02.2019 г. на Министъра на отбраната за подбор за външни членове на 

одитния комитет на Министерство на отбраната  в състав: 

Председател: 

Славчо Славчев Златков – директор на дирекция „Вътрешен одит“ 

Членове: 

Полк. Петър Динков Петров – заместник директор на дирекция 

„Планиране, програмиране и бюджет; 

Нина Борисова Чебишева-Георгиева – началник на   отдел 

„Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба“ в дирекция 

„Правно-нормативна дейност в отбраната“; 

Силвия Бориславова Димитрова – началник на отдел „Човешки 

ресурси на администрацията на МО“ в дирекция „Управление на човешките 

ресурси в отбраната“ проведе заседание, на което бяха разгледани следните 

въпроси: 

1. Разглеждане на постъпилите документи от кандидатите за външни 

членове на одитния комитет на МО. 

2. Насрочване на дата за провеждане на интервю с допуснатите 

кандидати. 

По т.1 

 1. Комисията разгледа постъпилите документи на кандидатите за 

конкурсната длъжност, а именно: 

а/ копия от документи, доказващи придобита образователно-

квалификационна степен "магистър"; 

б/ копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален 

опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;  



 

в/ декларация за обстоятелството по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор съгласно приложение № 2 от Наредбата; 

г/ други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и 

придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния 

или външния одит – по преценка на кандидата. 

2. Комисията извърши преценка за съответствие на придобита 

образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5 години стаж 

в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит. 

3. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

Допуска до интервю  следните  кандидати: 

Име, презиме и фамилия 

на кандидата и вх.рег.№ на документите 

Милена Димитрова Сантова /рег.№ 13-00-847/07.03.2019 г. 

Динка Стоянова Вълчанова/рег.№13-00-848/07.03.2019 г. 

Веселка Николова Калайджиева/ рег.№13-00-857/11.03.2019 г. 

Мария Генова Даскалова/ рег.№13-00-858/11.03.2019 г. 

Георги Димитров Маламов/ рег.№13-00-859/11.03.2019 г. 

Красимир Василев Йорданов/ рег.№13-00-862/11.03.2019 г. 

Ваня Петрова Симеонова/ рег.№13-00-867/12.03.2019 г. 

Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова/ рег.№13-00-868/12.03.2019 г. 

Валентина Ангелова Пенчева-Чолакова/ рег.№13-00-870/12.03.2019 г. 

Иван Стоянов Павлов/ рег.№13-00-871/12.03.2019 г. 

 

Не допуска до интервю следните кандидати: 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Основание за недопускане 

Веска Атанасова Нановска/ 

рег.№13-00-872/07.03.2019 г. 

Представените документи не удостоверяват 

необходимият  5 години стаж в областта на 

управлението и контрола, вътрешния или 

външния одит. 

 

 

По т. 2  

Допуснатите кандидати следва да се явят на 18.03.2019 г. в гр. София, ул. 

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

”Аксаков” за провеждане на интервю, както следва: 



 

Милена Димитрова Сантова – 9.00 

Динка Стоянова Вълчанова – 9.20 

Веселка Николова Калайджиева– 9.40 

Мария Генова Даскалова – 10.00 

Георги Димитров Маламов – 10.20 

Красимир Василев Йорданов – 10.40 

Ваня Петрова Симеонова – 11.00 

Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова – 11.20 

Валентина Ангелова Пенчева – Чолакова – 11.40 

Иван Стоянов Павлов – 12.00 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Директор на дирекция „Вътрешен одит“ 

     (П)    Славчо Златков 

ЧЛЕНОВЕ: 

Заместник директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ 

Полк.    (П)    Петър Петров 

Началник на отдел в дирекция “Правно – нормативна дейност в 

отбраната”  

 (П) Нина Чебишева 

Началник на отдел  в дирекция „Управление на човешките ресурси в 

отбраната“ 

    (П)    Силвия Димитрова



 
  

 

 

 


