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С П И С Ъ К  

за допуснати и недопуснати кандидати 

за длъжността държавен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в 

туризма“, дирекция „Туристическа политика“, 

при Министерството на туризма – 1 бройка. 

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-34/27.11.2020 г. на заместник 

министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на 

туризма, реши: 

I. Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

 Име, презиме и фамилия Основание за недопускане 

1. Милена Василева Милтенова 

На основание чл. 20, ал. 2 от 

Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност 

на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване 

за професионален опит - 5 години, 

необходим за заемане на 

длъжността, съгласно чл. 2 от 

Наредба за прилагане на 

класификатора на длъжностите в 

администрацията и/или присъден II 

младши ранг. 

1. Таня Динева Тошева  

2. Поля Стефанова Стоянова  

3. Кристиян Ангелов Манолов  

4. Савина Танева Недялкова  

5. Юлиана Василева Янева - Лалева    

6. Красимир Ленинов Василев  

7. Весела Петрова Парапанова 

8. Соня Димитрова Димитрова 
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2. Евгени Бориславов Станев 

На основание чл. 20, ал. 2 от 

Наредбата за провеждане на 

конкурсите и подбора при мобилност 

на държавни служители 

представените документи не 

удостоверяват нормативно 

определеното минимално изискване 

за професионален опит - 5 години, 

необходим за заемане на 

длъжността, съгласно чл. 2 от 

Наредба за прилагане на 

класификатора на длъжностите в 

администрацията и/или присъден II 

младши ранг. 

3. Калин Венциславов Генев 

На основание чл.17, ал. 3, т. 3 от 

Наредбата за провеждане на конкурсите 

и подбора при мобилност на държавни 

служители и съгласно публично 

оповестена обява не са представени 

копия от официални документи, 

удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит – трудова 

книжка, служебна книжка, 

осигурителна книжка, официален 

документ на български език, доказващ 

извършване на дейност в чужбина. 

На основание чл. 20, ал. 2 от Наредбата 

за провеждане на конкурсите и подбора 

при мобилност на държавни служители 

не са представени всички необходими 

документи, удостояващи нормативно 

определеното минимално изискване за 

професионален опит - 5 години, 

необходим за заемане на длъжността, 

съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредба за 

прилагане на класификатора на 

длъжностите в aдминистрацията и/или 

присъден II младши ранг. 

 

 

 

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА /П/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

 

 

 

 

 

 


