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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02/9220922;  факс: 02/9879693 

 

 

С П И С Ъ К 

на допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността младши експерт в дирекция „Проектно управление” 

 

 Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши:  

 

І. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия 

1.  Галина Пламенова Костова 

2.  Катерина Феодорова Феодорова 

3.  Тони Иванов Николов 

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ 
Име, презиме и 

фамилия 
Основание за недопускане 

1 

Габриела 

Димитрова 

Георгиева 

Професионалното направление на придобитото 

образование не съответства на изискуемото 

професионално направление икономика или 

политически науки, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика 

2 
Пламен Николаев 

Петров 

Професионалното направление на придобитото 

образование не съответства на изискуемото 

професионално направление икономика или 

политически науки, съгласно изискванията, 

заложени в длъжностната характеристика 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 07.05.2019 г. в 09.50 часа в сградата на Министерството на 

отбраната, ул. „Дякон Игнатий” № 3, вход от ул. „Аксаков”. Началото на теста 

е в 10.00 часа. 

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 

07.05.2019 г. от 11.15 часа. 

 

За подготовка за теста допуснатите кандидати да се запознаят със 

следните документи и нормативни актове: 

1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 
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2. Закон за държавния служител; 

3. Закон за администрацията; 

4. Закон за защита на класифицираната информация; 

5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

6. Стратегия за развитие на държавната администрация; 

7. Устройствен правилник на Министерство на отбраната; 

8. Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените 

сили на Република България 2020; 

9. План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2020 г.; 

 10. Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от 

брутния вътрешен продукт на Република България до 2024 г. - 

https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/20181005_Natsionalen_plan_BG.pdf ; 

11. Turley, Frank – “An introduction to PRINCE2”, 2010 -  

https://www.projectsmart.co.uk/docs/prince2-introduction-ps.pdf; 

12. https://www.prince2.com/uk; 

13. The Secretary General’s Annual Report 2018 - 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20190315_sgar2

018-en.pdf ; 

14. Wales Summit Declaration - 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm; 

15. Европейска стратегия за сигурност. 

 

 

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

          

30.04.2019 г.                  КРАСИМИР КЪНЕВ  


