
 
  

 

 

 

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 провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел „Ядрена, 

химическа, биологическа защита и екология“, дирекция „Операции и 

подготовка“ 

 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши: 

 

I.Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия на кандидата 

1. 1 Стела Спасимирова Цветкова 

2.  Елица Здравкова Джонгова 

3.  Владимир Георгиев Вучев 

4.  Милена Стефанова Сръндева 

5.  Боряна Боянова Любенова 

6.  Георги Иванов Владимиров 

7.  Мариана Величкова Великова-Енчева 

 

II.Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Основание за недопускане 

Димитър Георгиев Ланков 

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. 



  

  

Петър Михайлов Драгоев 

Представените документи не 

удостоверяват необходимата минимална 

образователна степен – бакалавър в 

професионално направление – науки за 

земята; биологически науки, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика. 

Илка Здравкова Алексиева 

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. 

Мариянка Стефанова Нешева 

Представените документи не 

удостоверяват необходимата минимална 

образователна степен – бакалавър в 

професионално направление – науки за 

земята; биологически науки, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика. 

Димитрина Георгиева 

Георгиева 

Представените документи не 

удостоверяват необходимата минимална 

образователна степен – бакалавър в 

професионално направление – науки за 

земята; биологически науки, съгласно 

изискванията, заложени в длъжностната 

характеристика, както и 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. 

 

 

 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 20.05.2019 г. от 09.40 часа в сградата на Министерството на 

отбраната, вход от ул. „Аксаков“. Началото на теста е в 10.00 часа. Резултатите 



  

  

от теста ще бъдат обявени в 12.30 часа на 20.05.2019 г. Интервюто с 

кандидатите, успешно преминали теста, ще се проведе на 20.05.2019 г. от 13.30 

часа в приемната на Министерството на отбраната. 

 

 Нормативни и други документи, необходими на кандидатите при 

подготовка за теста: 

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

2. Закон за администрацията;  

3. Закон за държавния служител; 

4. Устройствен правилник на Министерството на отбраната;  

5. Закон за защита на класифицираната информация; 

6. Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България 

(Глава I, Раздел IX “Опазване на околната среда“); 

7. Закон за опазване на околната среда; 

8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 

9. Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети;  

10. Закон за управление на отпадъците. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Началник на отдел „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“, 

дирекция „Операции и подготовка“ 

 

03.05.2019 г.   /п/   полк.   Стефан Нонов 


