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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 до конкурс кандидати 

за длъжността главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“ в  

дирекция „Финанси” 

 

 Въз основа преценка на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши:  

І. Допуска до конкурс следните кандидати: 

№ Име, презиме и фамилия 

1 Пламен Петков Янков 

2 Свилен Лазаров Челенков 

3 Боряна Стоянова Ботева 

4 Камелия Николаева Георгиева 

5 Пламен Илиев Петков 

6 Красимир Валентинов Петров 

7 Капка Цветанова Христова 

8 Девора Георгиева Желязкова 

9 Мирела Георгиева Петкова 

10 Любен Костадинов Балтов 

11 Аделина Асенова Янкова 

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

№ 
Име, презиме и 

фамилия 
Основание за недопускане 

1 

Цветомир Миленов 

Йонов 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - бакалавър в 

професионално направление – икономика, 

изискващи се в длъжностната характеристика на 

конкурсната длъжност. 

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. 



 2 

2 

Маринела Дикова 

Драгнева 

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. 

 

Във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на 

извънредно положение, обнародвано в Държавен вестник, брой 22 от 13.03.2020 

г., Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и 

Заповед № ОХ-247/13.03.2020 г. на министъра на отбраната, комисията ще 

информира на по-късен етап на електронната страница на Министерството на 

отбраната допуснатите до участие в конкурса кандидати за датата, часа и 

мястото на провеждане му, както и за необходимите документи и нормативни 

актове за подготовка за теста. 

 

 

 

 

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

          

16.03.2020 г.                    ВАНЯ ИВАНОВА 


