
 
  

 

 

 

 

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 и недопуснатите кандидати 

за провеждане на конкурса за длъжността старши експерт в отдел 

„Бюджет“, дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши: 

 

I.Допуска до конкурс следните кандидати: 

 

№ Име, презиме и фамилия на кандидата 

1. 1 Александър Красимиров Йорданов 

2. 2 Гергана Божичкова Николова 

3. 3 Боряна Валери Аврамова-Кралева 

4.  Мария Петрова Мицева 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 28.05.2019 г. от 09.45 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 11.30 часа на 28.05.2019 г. Интервюто 

с кандидатите, успешно преминали теста, ще се проведе на 28.05.2019 г. от 

11.30 часа в приемната на Министерството на отбраната. 

 

 Нормативни и други документи, необходими на кандидатите при 

подготовка за теста: 

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

2. Закон за държавния служител; 



  

  

3. Закон за администрацията; 

4. Закон за защита на класифицираната информация; 

5. Закон за публичните финанси; 

6. Устройствен правилник на Министерството на отбраната - 

https://www.md.government.bg; 

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

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

бюджет на Република България за 2019 г.; 

9. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.; 

10.  Кодекс на труда; 

11.  Кодекс за социално осигуряване;  

12.  Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в 

Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра 

на отбраната и Българската армия - https://www.md.government.bg; 

13.  Указания на Министерство на финансите, свързани с изпълнение на: 

бюджетна процедура 2020; държавния бюджет за 2019 г. и методологически 

указания за програмно бюджетиране - http://www.minfin.bg; 

14.  Решение № 52 на Министерския съвет от 31.01.2019 г. за бюджетната 

процедура за 2020 г. - http://www.minfin.bg; 

15.  Решение № 195 на Министерския съвет от 11.04.2019 г. за одобряване на 

средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. - 

http://www.minfin.bg. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

бюджет“ 

 

16.05.2019 г.    полк.    /п/  Антон Атанасов 


