
 
  

 

 

        

   

 

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 
 

за допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността старши експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Планиране, 

програмиране и бюджет“ 

 

Допуска до конкурс следните кандидати: 
Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Евдокия Милкова Алексиева 

Тони Иванов Николов 

Цветелина Трайкова Попова 

Люба Любенова Илиева 

Полина Василева Иванова 

Иван Георгиев Темелков 

Стефан Василев Ницов 

Даниела Симеонова Маринова 

 

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

кандидата 
Основание за недопускане 

Ирена Димитрова Димитрова Липса на необходимата минимална 

образователна степен - бакалавър в 

професионално направление – икономика, 

съгласно изискванията, заложени в 

длъжностната характеристика. Липса на 

мин. проф. опит – 2 г., необходим за 

заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІV младши ранг, придобит 

като държавен служител. 



  

  

Любомир Тодоров Крачунов Липса на мин. проф. опит – 2 г., необходим 

за заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в 

длъжностната характеристика или 

притежаван ІV младши ранг, придобит 

като държавен служител. 
 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 12.07.2017 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 12.07.2017 г. 

 За подготовка за теста допуснатите кандидати да се запознаят със 

следните нормативни актове: 

1. Закон за администрацията; 

2. Закон за държавния служител; 

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

4. Устройствен правилник на Министерството на отбраната; 

5. Закон за защита на класифицираната информация; 

6. Закон за публичните финанси; 

7. Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в МО, 

структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА 

http://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Vytreshni_pravila.pdf 

8. Годишни закони за Държавния бюджет на Република България за 

съответната година /2015 г., 2016 г. и 2017 г./ - www.minfin.bg; 

9. Ръководство за планиране, програмиране; бюджетиране, изпълнение и 

отчет в отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и БА - 

http://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_PPB_MO.pdf 

10. Нормативни актове на Министерския съвет и указания на Министерство 

на финансите относно разработване на Бюджетни прогнози за периода 2015 - 

2017 г., 2016-2018 г., 2017-2020 г. - https://www.minfin.bg/bg/page/1154 

http://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Vytreshni_pravila.pdf
http://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_PPB_MO.pdf
https://www.minfin.bg/bg/page/1154


  

  

11. Указания на Министерство на финансите, отнасящи се до бюджетния 

процес (Указания БЮ), изпълнението на държавния бюджет и управлението на 

публичните финанси (Указания ДР) - https://www.minfin.bg/bg/page/241 

https://www.minfin.bg/bg/page/90 

12. Указания на БНБ и МФ за обслужване на сметки на бюджетни 

организации от 2016 г. –  

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/instructions_03-

13009_bg.pdf 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Началник на отдел „Бюджет“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ 

        

 

/П/         Красимир Кръстев 
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