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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 до конкурс кандидати 

за длъжността главен експерт в отдел „Финансово осигуряване на 

доставки, услуги, строителство и строителни услуги“ в  дирекция 

„Планиране, програмиране и бюджет” 

 

 Въз основа преценка на представените от кандидатите документи, 

конкурсната комисия реши:  

І. Допуска до конкурс следните кандидати: 

№ Име, презиме и фамилия 

1.  Елена Драгиева Чакърова 

2.  Сашко Величков Динков 

3.  Красимир Валентинов Петров 
 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: 

№ 
Име, презиме и 

фамилия 
Основание за недопускане 

1 

Александър 

Костадинов 

Арахангелов 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в длъжностната 

характеристика или притежаван ІІІ младши ранг, 

придобит като държавен служител.   

2 
Мая Петрова 

Дамянова 

Професионалното направление на придобитото 

образование не съответства на изискуемото 

професионално направление машинно 

инженерство, икономика или национална 

сигурност, съгласно изискванията, заложени в 

длъжностната характеристика 

3 
Габриела Борисова 

Гълъбова 

Представените документи не удостоверяват 

наличието на 4 г. мин. професионален опит, 

необходим за заемане на длъжността, съгласно 

основните функции, разписани в длъжностната 

характеристика или притежаван ІІІ младши ранг, 

придобит като държавен служител.   

4 
Цветомир Миленов 

Йонов 

Професионалното направление на придобитото 

образование не съответства на изискуемото 

професионално направление машинно 

инженерство, икономика или национална 

сигурност, съгласно изискванията, заложени в 

длъжностната характеристика 
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Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и 

недопуснатите кандидати комисията ще информира на електронната страница 

на Министерството на отбраната допуснатите до участие в теста кандидати за 

датата, часа и мястото на провеждане на конкурса. 

 

За подготовка за теста допуснатите кандидати да се запознаят със 

следните документи и 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 2020 г. 

8. Постановление № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на държавния 

бюджет на Р България за 2020 г. 

9. 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. 

10. Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности 

в Министерство на отбраната, в структурите на пряко подчинение на 

Министъра на отбраната и Българската армия. 

11. Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на 

Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на 

Министъра на отбраната и Българската армия. 

12. Закон за обществените поръчки (ЗОП). 

 

 

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

          

09.03.2020 г.             ПОЛК. ЖЕКО ЖЕКОВ 
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