
 
  

 

 

        

   

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02/92 20922;  факс:02/ 987 96 93 

  

 

С П И С Ъ К 
 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността началник на сектор „Управление на държавните имоти“, 

отдел „Управление на държавната собственост и кадастър“, главна 

дирекция “Отбранителна аквизиция” 

 

 

Допуска до конкурс следните кандидати: 
Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Жана Стоянова Карагеоргиева 

Лилия Христова Панева 

Васил Стефанов Василев 

Славчо Илиев Славов 

Сергей Красимиров Кръстев 

Жана Василева Антонова-Иванова 

Звезделина Георгиева Златева 

Бети Стоянова Николова 

Снежана Стоянова Андреева 

 

 

Не допуска до конкурс следните кандидати: 
Име, презиме и фамилия на 

кандидата 
Основание за недопускане 

Нуршен Вехби Малкоч 

 

Липса на необходимата минимална 

образователна степен - бакалавър в 

професионално направление – 

архитектура, строителство и геодезия или 

право, съгласно изискванията, заложени в 

длъжностната характеристика. 



  

  

Евгени Емилов Стоянов 

Липса на мин. проф. опит – 4 г., необходим 

за заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или  

притежаван ІІІ младши ранг. 
 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 01.08.2016 г. от 9.30 часа в сградата на Министерството на 

отбраната – приемна, вход от ул. „Аксаков“. Началото на теста е в 10.00 часа. 

Резултатите от теста ще бъдат обявени в 13.00 часа на 01.08.2016 г. 

 За подготовка за теста допуснатите кандидати да се запознаят със 

следните нормативни актове: 

1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България.  

2. Закон за защита на класифицираната информация.  

3. Закон за държавната собственост.  

4. Закон за устройство на територията. 

5. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи. 

6. Закон за кадастъра и имотния регистър. 

7. Закон за задълженията и договорите. 

8. Закон за местните данъци и такси. 

9. Закон за държавния служител. 

10. Закон за управление на етажната  собственост. 

11. Закон за администрацията. 

12. Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на 

Република България. 

13. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост. 

14. Устройствен правилник на Министерството на отбраната. 

15. НАРЕДБА № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на 

финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във 

военните клубове или в сгради в управление на Министерството на 

отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната 



  

  

/издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г., в 

сила от 25.07.2014 г., доп., бр. 9 от 3.02.2015 г., в сила от 3.02.2015 г., бр. 40 

от 2.06.2015 г., в сила от 2.06.2015 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в 

сила от 11.12.2015 г., доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г./ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

И. Д. главен директор на главна дирекция „Отбранителна аквизиция“ 

 

        Борислав Попов 
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