
 1 

 

 

 

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 младши експерт в сектор „Развитие на кадастъра“, отдел 

„Управление на държавната собственост и кадастъра“, главна дирекция 

„Отбранителна аквизиция“ 

 Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши:  
 

Допуска до конкурс следните кандидати: 
 

№ по ред Име, презиме и фамилия 

1. Иван Асенов Делчев 

2. Моника Павлова Андреева 

3. Георги Димитров Бурдин 

4.  Живко Георгиев Михайлов 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 08.02.2017 г. в 09.50 часа в сградата на Министерството на 

отбраната, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 – приемна, вход от ул. „Аксаков“. 

Началото на теста е в 10.00 часа. 
  Тестът ще съдържа въпроси по материята, уредена в следните нормативни актове: 

1. Закон за администрацията; 

2. Закон за държавния служител; 

3. Закон за защита на класифицираната информация;  

4. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България; 

5. Устройствен правилник на Министерството на отбраната; 

6. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; 

7. Закон за кадастъра и имотния регистър; 

8. Закон за горите; 

9. Закон за геодезията и картографията; 

10. Закон за държавната собственост;  

11. Наредба № РД-02-20-05 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; 

12. Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за структурата и съдържанието на 

идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра; 

13. Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената 

собственост; 

14. Инструкция № РД-02-20-25 от 20.09.2011г. за определяне на геодезически точки с 

помощта на глобални навигационни спътникови системи; 

15. Инструкция № РД-02-20-12 от 03.08.2012г. за преобразуване на съществуващите 

геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:………(П)…………. 

          

23.01.2017 г.                /ОГНЯН ЙОЦОВ/ 


