
 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
 

1233 София, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 114Б; телефон: +359-2-8080924; факс: +359-2-955-94-76; 

Електронна поща: sar@saref.government.bg; Сайт: http://www.aref.government.bg 

 

С П И С Ъ К 

на допуснатите и неподуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция 

„Международна дейност“ на ДАБ при МС 

 

 Конкурсната комисия, определена със заповед №РД 05-380/23.06.2020 г. на 

Председателя на ДАБ при МС, реши: 
 

I. Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Гергана Галинова Илиева 

2. Оля Тодорова Михайлова 
 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 21.07.2020 г. от 10.00 ч. в 

сградата на Държавна агенция за бежанците при МС, с административен адрес: гр. София, 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114Б. При явяването си кандидатите е необходимо да 

представят документ, удостоверяващ самоличността им (лична карта, шофьорска книжка 

или задграничен паспорт). 
 

II.Тесът ще съдържа въпроси от:  

1. Закон за държавния служител; 

2. Устройствен правилник на Държавна агенция за бежанците при МС; 

3. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

4. Закон за убежището и бежанците; 

5. Женевска конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на 

бежанците от 1967 г.; 

6. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 439/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 19 

май 2010 година за създаване на Европейска служба за подпомагане в областта на 

убежището (ЕСПОУ); 

7. ДИРЕКТИВА 2013/32/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 

юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на 

международна закрила; 

8. Знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание в електронна 

среда. 
  

Интервюто с допуснатите след теста кандидати ще се проведе в същият ден от 14.00 часа в 

сградата на Държавна агенция за бежанците при МС, с административен адрес: гр. София, 

бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114Б. 
 

II. Не се допускат до конкурс кандидата: 

1. Борислав Митков Александров - Представените документи не доказват нормативно 

определеното минимално изискване за професионален опит 3 години в област или области 

свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или предобит IV 

младши ранг (чл. 20, ал.2 от НКПМДСл ); 



2. Красимир Александров Петров - Представените документи не доказват нормативно 

определеното минимално изискване за професионален опит 3 години в област или области 

свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или предобит IV 

младши ранг (чл. 20, ал.2 от НКПМДСл ); 

 

3. Валентин Георгиев Крумов - Представените документи не доказват нормативно 

определеното минимално изискване за професионален опит 3 години в област или области 

свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или предобит IV 

младши ранг (чл. 20, ал.2 от НКПМДСл ). 

 

 

 

Председател  

на конкурсната комисия:  

                                       /п/ 


