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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 „младши експерт” в отдел „Персонална и индустриална 

сигурност на информацията и квалификация“, дирекция „Сигурност на 

информацията“ 

 

 Въз основа преценка на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши:  

І. Допуска до конкурс следните кандидати: 

№ Име, презиме и фамилия 

1 Галина Лазарова Велчева 

2 Силвия Стефанова Кацарова 

3 Ралица Иванова Маринова 

4 Ивета Бориславова Гарчева 

5 Надежда Николова Атанасова 

6 Тодор Кръстев Дърмонски 

7 Габриела Димитрова Георгиева 

8 Михаел Павлинов Козарски 

9 Калин Димитров Бурановски 

10 Ирена Стефанова Шкендова 

11 Веселка Георгиева Баева 

12 Весела Йорданова Анастасова 

13 Ася Иванова Будинова 

14 Радина Георгиева Георгиева 

15 Дилян Тодоров Желязков 

16 Владимир Симеонов Недков 

17 Славиния Николаева Григорова 

18 Елица Евгениева Чолакова 

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

№ 
Име, презиме и 

фамилия 
Основание за недопускане 

1 
Лора Цветанова Липса на необходимата минимална образователно-
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Александрова квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

2 

Валерия Радилова 

Якимова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

3 

Мариян Митков 

Цветков 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

4 

Иван Петров 

Петров 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

5 

Пламен 

Владимиров 

Иванчев 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

6 

Десислава 

Димитрова 

Ангелова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

7 

Георги Кирилов 

Георгиев 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

8 

Александър 

Костадинов 

Арахангелов 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 
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характеристика на конкурсната длъжност. 

9 

Марияна Стоянова 

Харизанова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

10 

Анна Тодорова 

Александрова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

11 

Петьо Михов 

Петков 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

12 

Таня Иванова 

Сотирова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

13 

Марияна Григорова 

Георгиева 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

14 

Стефан 

Красимиров 

Кожухаров 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

15 

Ивелинка 

Димитрова 

Иванова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

16 

Даринка 

Димитрова 

Иванова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 
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национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

17 

Ася Константинова 

Константинова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

18 

Стефан Георгиев 

Тодоров 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен - професионален 

бакалавър в професионално направление – 

национална сигурност, филология, администрация 

и управление, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

 

Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и 

недопуснатите кандидати комисията ще информира на електронната страница 

на Министерството на отбраната допуснатите до участие в теста кандидати за 

датата, часа и мястото на провеждане на конкурса. 

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; 

2. Устройствен правилник на Министерството на отбраната - 

https://www.mod.bg/bg/documents_podzakonoviAktove.html; 

3. Закон за администрацията; 

4. Закон за държавния служител; 

5.   Закон за защита на класифицираната информация; 

6.   Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната 

информация; 

7. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (В 

сила от  08.05.2020 г., приет с ПМС № 57 от 02.04.2020 г., Обн. ДВ. 

бр.33 от 7 Април 2020г.) - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137201712. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ...………./П/......……….. 

          

03.08.2020 г.                                                       ПОЛК. СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ 
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