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МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02/92 20922;  факс: 02/987 96 93 

 

С П И С Ъ К 

на допуснатите и недопуснатите кандидати 

за длъжността главен инспектор в Инспектората на Министерството  

на отбраната по позиция № 2 от обявата 
 

 

 

 Въз основа на преценката на представените от кандидатите 

документи, конкурсната комисия реши:  
 

1. Допуска до конкурс за длъжността следните кандидати: 
 

№ по 

ред 

Име, презиме и фамилия 

1. Владимир ХХХ Касъров 

2. Ива ХХХ Божкова 

3. Радослав ХХХ Черийски 

4.  Ина ХХХ Кирилова 

5. Евгени ХХХ Божилов 

6. Мая ХХХ Михайлова 

7. Христина ХХХ Роглинова 

8. Красимир ХХХ Новаков 

9. Мая ХХХ Атанасова 

10. Васил ХХХ Диков 
 

2. Не допуска до конкурс следните кандидати: 
 

№ по ред Име, презиме и 

фамилия 

Основание за недопускане 

1. Христо ХХХ Генов 

Професионалното направление на придобитата 

образователно-квалификационна степен „магистър“ не 

съответства на изискуемото професионално 

направление администрация и управление; икономика; 

право; транспорт, корабоплаване и авиация или 

химични технологии, съгласно изискванията, заложени 

в длъжностната характеристика. 

2. 
Иванка ХХХ 

Найденова 

Липса на 4 години професионален опит, придобит в 

държавната администрация, съгласно изискванията на 

чл. 46б от Закона за администрацията. 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати за длъжността по позиция № 

2 от обявата следва да се явят за регистрация на 19.07.2019 г. в 11.15 часа в 

сградата на Министерството на отбраната, ул. “Дякон Игнатий” № 3 – вход от 

ул.”Аксаков”. Началото на теста е в 11.30 часа. 
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  Тестът ще съдържа въпроси по материята, уредена в следните 

нормативни актове: 

1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България  
 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135631954 

2. Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ 
 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135671378 

3. Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България 
  https://www.mod.bg/bg/doc/ustavi/20180824_UVS_izm_2018_s_prilozheniya.pdf 
4. Устройствен правилник на Министерството на отбраната 
  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136032901 
5. Доктрината на въоръжените сили 
 https://www.mod.bg/bg/doc/strategicheski/20171211_Doktrina_VS.pdf 

6. Корабен устав на Военноморските сили на Република България 
 https://www.mod.bg/bg/doc/ustavi/20130730_Koraben_ustav.pdf 

7. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Република България. 
 http://www.marad.bg/page.php?category=23 

8. Правилник за дейността на Инспектората на МО   

 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135701309 
9. Административнопроцесуален кодекс 
 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135521015 
10. Закон за администрацията 
 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134443520 
11. Закон за държавния служител 
 https://lex.bg/laws/ldoc/2134673408 

12. Закон за административните нарушения и наказания 
 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2126821377 
13. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество  

 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227 

14. Закон за защита на класифицираната информация 
 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135448577 
15. Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда 

и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със 

специализираните контролни органи 
 https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137184553 
16. Наредба № Н-18/19.12.2012 г. за реда и разпределяне на служебното време 

на  военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му 

продължителност и  определяне н допълнителното възнаграждение за 

изпълнение на възложени задължения  над общата продължителност на 

служебното време и за изпълнение на службата през  почивни дни и  дните на 

официални празници 
 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135831129 

17. Наредба № Н-15/27.04.2010 г.  за условията, размерите и реда за 

изплащане на  допълнителни възнаграждения за специфични условия при 

изпълнение на военната  служба на военнослужещите и за специфични 

условия на труд на цивилните служители  от министерството на 

отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на  отбраната и 

Българската армия 
  https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135678970 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135631954
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135671378
https://www.mod.bg/bg/doc/ustavi/20180824_UVS_izm_2018_s_prilozheniya.pdf
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136032901
https://www.mod.bg/bg/doc/strategicheski/20171211_Doktrina_VS.pdf
http://www.marad.bg/page.php?category=23
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135701309
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135521015
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134443520
https://lex.bg/laws/ldoc/2134673408
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2126821377
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135448577
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137184553
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135831129
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135678970
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18. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация 
 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135486505 
 Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 19.07.2019 г. 

от 14.00 часа в сградата на Министерството на отбраната, ул. “Дякон Игнатий” 

№ 3 – вход от ул.”Аксаков”. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………(П)………. 

          

11.07.2019 г.                    /ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ/ 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135486505

