
 

 

 

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 до конкурс кандидати 

за длъжността главен експерт в сектор „Варна“, отдел „Регионална 

инфраструктура на отбраната - Варна”, главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” 

 
 

№ 
Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

1 Николай Красенов Хараланов 

2 Славчо Илиев Славов 
 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 20.11.2014 г. от 10.50 часа в приемната на Министерството 

на отбраната (вход от ул.”Аксаков”). Началото на теста е в 11.00 часа. 

Резултатите от теста ще бъдат обявени след 12.30 часа. Интервюто, с 

издържалите  теста кандидати, ще се проведе в същия ден от 13.00 часа. 
 

 Тестът ще съдържа въпроси по материята, уредена в следните 

нормативни актове: 

 

1. Закон за държавния служител; 

2. Закон за администрацията; 

3. Закон за защита на класифицираната информация и правилника за 

неговото прилагане;  

4. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) 

и правилника за неговото прилагане ; 

5. Устройствен правилник на Министерството на отбраната; 

6. Закон за държавната собственост и правилника за неговото прилагане; 

7. Закон за устройство на територията и правилника за неговото прилагане; 

8. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника 

за неговото прилагане ; 

9. Закон за кадастъра и имотния регистър и правилника за неговото 

прилагане; 

10. Закон за задълженията и договорите и правилника за неговото прилагане; 



  

  

11. Закон за местните данъци и такси и правилника за неговото прилагане; 

12. Закон за управление на етажната собственост и правилника за неговото 

прилагане; 

13. Закон за Черноморското крайбрежие; 

14. Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от 

жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на 

компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, 

които живеят при условията на свободно договаряне; 

15. Наредба за продажба на жилища,ателиета и гаражи от жилищния фонд на 

Министерството на  отбраната, които се намират в  населени места, в 

които няма структури на Министерството на отбраната,структурите на 

пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

Началник на отдел „Регионална инфраструктура на отбраната - Варна”, 

главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” 

 

 

10.11.2014 г. (п) Христо Станков    

     


