
С П И С Ъ К 

НА 

ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА 

КОНКУРСНАТА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ                                                                     

В ОТДЕЛ „ПРОГРАМИРАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ РЕСУРСИ“,  

ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТ“ 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши: 
 

1. Допуска до конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел 

„Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, 

програмиране и бюджет” следните кандидати: 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Ивайло ХХХ Кънов 

Виктор ХХХ Динев 

Екатерина ХХХ Симеонова 

Цветелин ХХХ Спасов 

Камен ХХХ Георгиев 

Красимир ХХХ Новаков 

Надежда ХХХ Динева 

Димитрина ХХХ Георгиева 

Даниела ХХХ Радкова 

Иван ХХХ Радев 

Румяна ХХХ Иванова 

Дарина ХХХ Манчева 

Димо ХХХ Йорданов 

Владимир ХХХ Алексиев 

Кристина ХХХ Димитрова 

Тони ХХХ Николов 

Владислав ХХХ Тиков 

Станимира ХХХ Панева 

Йонка ХХХ Ценова 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 



Димитър ХХХ Лишков 

Елена ХХХ Атанасова 

 

2. Не допуска до конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел 

„Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция „Планиране, 

програмиране и бюджет ” следните кандидати: 

 

Име, презиме и 

фамилия на 

кандидата 

Основание за недопускане 

Христина ХХХ 

Павлова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен – професионален бакалавър в 

професионално направление: икономика; администрация 

и управление; математика; информатика и компютърни 

науки; общо инженерство, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

Гергана ХХХ Андрова-

Попова 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен – професионален бакалавър в 

професионално направление: икономика; администрация 

и управление; математика; информатика и компютърни 

науки; общо инженерство, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

Светослав ХХХ 

Бешовишки 

Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен – професионален бакалавър в 

професионално направление: икономика; администрация 

и управление; математика; информатика и компютърни 

науки; общо инженерство, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

Ива ХХХ Парнева Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен – професионален бакалавър в 

професионално направление: икономика; администрация 

и управление; математика; информатика и компютърни 

науки; общо инженерство, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

Здравка ХХХ Петрова Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен – професионален бакалавър в 

професионално направление: икономика; администрация 

и управление; математика; информатика и компютърни 

науки; общо инженерство, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност. 

Радина ХХХ Тодорова Липса на необходимата минимална образователно-

квалификационна степен – професионален бакалавър в 

професионално направление: икономика; администрация 

и управление; математика; информатика и компютърни 

науки; общо инженерство, изискващи се в длъжностната 

характеристика на конкурсната длъжност.  
 



Допуснатите до участие в теста кандидати за длъжността „младши 

експерт” в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция 

„Планиране, програмиране и бюджет” следва да се явят за регистрация на 

25.03.2019 г. в 09.30 часа в сградата на Министерството на отбраната – приемна, 

вход от ул. „Аксаков“. Началото на теста е в 10.00 часа. 

За подготовка за теста допуснатите кандидати за длъжността „младши 

експерт” в отдел „Програмиране на отбранителните ресурси“, дирекция 

„Планиране, програмиране и бюджет” да се запознаят със следните 

нормативни актове:  

1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България; 

2. Закона за администрацията; 

3. Закона за държавния служител; 

4. Устройствен правилник на Министерството на отбраната; 

5. Закона за защита на класифицираната информация; 

6. Закон за публичните финанси; 

7. Закон за държавния бюджет на Р България за 2019 г.; 

8. Постановление № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнение на държавния 

бюджет на Р България за 2019 г.; 

9. Макроикономическа прогноза Есен 2018 г.; 

10. Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и 

отчет в отбранителните програми на Министерството на отбраната, 

структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и 

Българската армия; 

11. Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в 

Министерство на отбраната, в структурите на пряко подчинение на 

Министъра на отбраната и Българската армия; 

12. Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

Министъра на отбраната и Българската армия. 

 

        Председател на конкурсна комисия:  

 

          Заместник-директор на дирекция „Планиране, 

програмиране и бюджет“ 

 

                             полк.       /п/       Петър Петров 

https://www.mod.bg/bg/doc/zakoni/20171024_ZOVS_RB.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/zakoni/20110908_ZakonZaAdministraciata.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/zakoni/20120521_ZDSL.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/podzakonovi_aktove/20170901_Ustr_pravilnik_MO.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/zakoni/20171127_ZZKI.pdf
http://www.minfin.bg/upload/35747/ZAKON_za_publicnite_finansi-2017-1.pdf
http://www.minfin.bg/upload/35940/ZDB2018.pdf
http://www.minfin.bg/upload/36135/PMS+izpalnenie+DB+2018.pdf
http://www.minfin.bg/upload/36135/PMS+izpalnenie+DB+2018.pdf
http://www.minfin.bg/upload/37143/RMS+264+2018.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_PPB_MO.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_PPB_MO.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_PPB_MO.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_PPB_MO.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_Strategia_upravl_riska_v_otbranit_progr.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_Strategia_upravl_riska_v_otbranit_progr.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_Strategia_upravl_riska_v_otbranit_progr.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_Strategia_upravl_riska_v_otbranit_progr.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_Strategia_upravl_riska_v_otbranit_progr.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_Strategia_upravl_riska_v_otbranit_progr.pdf

