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ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА                                             

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 

В ОТДЕЛ „ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ /СЕБРА/ И 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ“ 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши:  

І. Допуска до конкурс следните кандидати:  

1. Галина Георгиева Кралева 

2. Иван Георгиев Темелков 

3. Илиана Асенова Методиева 

4. Лора Тодорова Хаджимитева 

5. Милена Петкова Лазарова 

6. Пламена Димитрова Дойчева 

7. Янка Михайлова Младенова 

8. Силвия Борисова Велева 

9. Даниела Симеонова Маринова 

10. Росица Владимирова Миланова  

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят тест на 10.08. 2017 г. от 

09.30 часа в сградата на Министерството на отбраната – приемна, вход от 

ул.”Аксаков”.  

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

Име, презиме и 

фамилия 
Основание за недопускане 

Валя Петкова Димитрова Представената диплома за придобитата образователно 

квалификационна степен „бакалавър“ в професионално 

направление - икономика, издадена от Международен славянски 

институт – Руска Федерация, не е придружена от документ за 

признаването й по реда на Наредбата за държавните изисквания 

за признаване на придобито висше образование и завършени 

периоди на обучение в чуждестранни висши училища. 

Мариана Миткова Василева Липса на минимален професионален опит – 4 г., необходим за 

заемане на длъжността, съгласно основните функции, разписани 

в длъжностната характеристика или притежаван ІІІ младши ранг.   

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 



Име, презиме и 

фамилия 
Основание за недопускане 

Даниела Георгиева 

Стоилова 

Липса на необходимата минимална образователно 

квалификационна степен – бакалавър в професионално 

направление – икономика, съгласно изискванията, заложени в 

длъжностната характеристика. 

Нормативни и други документи, необходими на кандидатите при 

подготовка за теста:    

1. УКАЗАНИЕ на БНБ и МФ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СМЕТКИ НА 

БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И БЮДЖЕТНИ ПЛАЩАНИЯ / 2016 г. 

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

13009_bg.pdf 

2. Закон за публичните финанси;  

https://www.minfin.bg/bg/page/4 

3. ДДС № 20/14.12.2004 г. на МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

https://www.minfin.bg/bg/page/1039 

4. Към ДДС № 20/14.12.2004 на Министерство на финансите – Национални 

счетоводни стандарти; 

https://www.minfin.bg/bg/page/1039 

5. Сметкоплан на бюджетните предприятия 

https://www.minfin.bg/bg/page/1038 

6. Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в 

Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на 

отбраната и Българската армия. (публикувани на сайта на МО –www.mod.bg) 

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

7. Ръководство за планиране, програмиране; бюджетиране, изпълнение и отчет 

в отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната и БА. (публикувани на сайта на МО –www.mod.bg) 

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

8. Закон за счетоводството;  

9. Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ;  

10. Закон за корпоративното подоходно облагане; 

11. Устройствен правилник на Министерството на отбраната; 

12. Закон за администрацията; 

13. Закон за държавния служител; 

14. Закон за защита на класифицираната информация. 

Председател на конкурсна комисия:   

Началник на отдел „Електронни разплащания  

/СЕБРА/ и администриране на приходите“,  

дирекция „Финанси“  

Людмил Игнатов 

26.07.2017 г. 
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