
 

 

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 провеждане на конкурса за длъжността главен експерт в отдел 

„Методология и отчети“, дирекция „Финанси“ 

 

 

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 Ивелина Георгиева Тодорова 

2. 2 Ирена Пенчева Александрова 

3. 3 Илиян Николов Савов 

4.  Красимир Валентинов Петров 

5.  Весела Стефанова Александрова 

 

Допуснатите до участие в теста кандидати следва да се явят за 

регистрация на 11.09.2019 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 11.09.2019 г. 

Интервюто с кандидатите, успешно преминали теста, ще се проведе на 

11.09.2019 г. в приемната на Министерството на отбраната. 

 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 

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/instructions_03-13009_bg.pdf
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 и Национални 

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

4. Сметкоплан на бюджетните предприятия: 

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

5. Указания на Дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на 

финансите, отнасящи се до бюджетния процес и отчетността : Министерство 

на финансите>Методология на отчетността > Указания:  

http://www.minfin.bg/bg/1016 

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. Бюджетни указания по изпълнението на бюджета на Министерството 

на отбраната за 2017 г.:  

https://www.mod.bg/bg/budj_planove_prognozi_otcheti.html  

9. Закон за счетоводството;  

10. Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ;  

11. Закон за корпоративното подоходно облагане; 

12. Закон за ограничаване на плащанията в брой ; 

13. Устройствен правилник на Министерството на отбраната; 

14. Закон за администрацията; 

15. Закон за държавния служител; 

16. Закон за защита на класифицираната информация. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Началник на отдел „Методология и отчети“ в дирекция „Финанси“ 

02.09.2019 г.     /п/                 Камелия Желева 

https://www.minfin.bg/bg/page/1038
http://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Vytreshni_pravila.pdf
http://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_PPB_MO.pdf
https://www.mod.bg/bg/budj_planove_prognozi_otcheti.html

