
 

С П И С Ъ К 

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА 

КОНКУРСНАТА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК НА                                                           

ОТДЕЛ “РЕГИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА – СОФИЯ“ 

 

Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши: 

 

І. Допуска до конкурс следните кандидати:  

 

1. Мария ХХХХХ Караджова; 

2. Сергей ХХХХХ Кръстев;  

3. Росен ХХХХХ Гюрджеклиев; 

4. Невенка ХХХХХ Иванова; 

5. Мая ХХХХХ Михайлова; 

6.  

Допуснатите до участие кандидати следва да се явят за тест на 

07.06.2019 г. от 09.45 часа в сградата на Министерството на отбраната – 

приемна, вход от ул.”Аксаков”. Началото на теста е от 10.00 часа. Интервюто 

с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе в същия ден. 

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

 

Име, презиме и 

фамилия 
Основание за недопускане 

Светослав ХХХХХ 

Ванков 

Представените документи не удостоверяват 

наличие на 5 години професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в длъжностната 

характеристика или притежаван II младши ранг. 

Иван ХХХХХ 

Панайотов 

Представените документи не удостоверяват 

наличие на 5 години професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в длъжностната 

характеристика или притежаван II младши ранг. 

Веско ХХХХХ Вълчев Представените документи не удостоверяват 

наличие на 5 години професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в длъжностната 

характеристика или притежаван II младши ранг. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 



Нормативни и други документи, необходими на кандидатите при 

подготовка за теста:  

1. Закон за държавния служител; 

2. Закон за администрацията; 

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 държавната собственост; 

7. Правилник за прилагане на закона за държавната собственост; 

8. Закон за местните данъци и такси; 

9. Закон за кадастъра и имотния регистър; 

10. Наредба № Н-12 от 17 юли 2014 г. за условията и реда за 

предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на 

помещения във военните клубове или в сгради в управление на 

министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на 

министъра на отбраната. 

 

 

 

Председател на конкурсна комисия:  

и. д. главен директор на главна дирекция  

„Инфраструктура на отбраната“ 

 

     /п/   Марина Иванова 

 

 

 

23.05.2019 г.  
 

 

 

 

 

 


