
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Държавна агенция за бежанците 

при Министерския съвет  

  

 

 

С П И С Ъ К 

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор“ на  

дирекция „Социална дейност и адаптация“ 

 

 

Конкурсната комисия, определена със заповед №РД 05-840/30.12.2020 г. на Председателя  

на ДАБ при МС, реши: 
 

I. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Мария Павлова Нецова  

2. Александър Василев Вангелов 

3. Маргарита Ангелова Николова-Динева  

 

Посочените допуснати кандидати следва да представят концепция на тема 

„Управление и развитие на дирекция „Социална дейност и адаптация“ и ръководство на 

процесите, свързани със социалната дейност и адаптация на чужденците, търсещи 

международна закрила в Република България. Координация и сътрудничество между ДАБ 

при МС и други компетентни институции“ в срок до 14.00 ч. на 25.01.2021 г. в запечатан 

плик в деловодството на ДАБ при МС с административен адрес: гр. София, бул. „Княгиня 

Мария Луиза“ №114Б. Препоръчителен обем на концепцията – до 20 стандартни 

машинописни страници. 

Препоръчителна нормативна уредба при разработването на концепцията: Закон за 

убежището и бежанците, Закон за чужденците в Република България, Закон за закрила на 

детето, Закон за социалните услуги, Закон за социално подпомагане, Закон за здравето, 

Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за борба с трафика на хора, 

Закон за защита от дискриминация, Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, 

Семеен кодекс, Закон за правната помощ, Правилник за прилагане на закона за социално 

подпомагане, Правилник за прилагане на закона за закрила на детето, Наредба за 

условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за 

интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, Закон за 

държавния служител, Кодекс за поведение на държавния служител, Закон за 

администрацията, Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при 

Министерския съвет 



          

 

Информация за получените оценки от концепцията ще бъде изнесена на 28.01.2021 

г. на сайта на агенцията: http://www.aref.government.bg. 

           

Допуснатите кандидати (при успешно представена концепция) следва да се явят за 

защита на концепцията на 29.01.2021 г. от 10.00 ч. в административната сграда на ДАБ 

при МС – гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 114Б. Защитата на концепцията се изразява в 

отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в 

която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на 

длъжността.  

           

Интервюто (при успешна защита на концепция) ще се проведе на 02.02.2021 г. от 

10.00 ч. в административната сграда на ДАБ при МС.  

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за провеждане 

на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители (НПКПМДСл) 

системата за определяне на резултатите ще бъде публикувана на интернет страницата на 

агенцията: http://www.aref.government.bg. 

             

 

Председател  

на конкурсната комисия:  

                                       /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1233 София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114Б 

Тел: 02/ 80 80 923 тел: 02/ 80 80 924 тел: 02/ 80 80 925; факс: 02/ 9559476 

e-mail: sar@saref.government.bg 
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