
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

21.05.2020 г.                                       № 46                                                  гр. София 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на конкурс за възлагане на  управлението 

на "МОБА" ЕООД, гр. София към Министерството на отбраната. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 37, ал. 

1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия 

 

Р Е Ш А В А М: 

 

          Обявявам конкурс за възлагане на управлението на  "МОБА"  ЕООД, гр. 

София. 

I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

          1. да имат висше образование с образователно-квалификационна степен 

„магистър“ в професионални области: „Социални, стопански и правни науки“ 

или „Сигурност и отбрана“, съгласно Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления, приет  с ПМС № 125 от 24.06.2002 

г., с професионално направление – икономика, администрация и управление, 

право, национална сигурност, военно дело или еквивалентна образователна 

степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените направления;   

2. да имат най-малко 5 г. професионален опит; 

3. да са с добра репутация; 

4. да са  български граждани; граждани на друга държава – членка на 

Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;  

5. да не са поставени под запрещение; 

6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на 

лишаване от свобода; 

7. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена 

длъжност; 

8. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

9. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени 

кредитори; 

10. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, 



и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие. 

II. За участие в конкурса кандидатите следва да подадат заявление 

до министъра на отбраната, към което са приложени необходимите 

документи: 

  1.1. копия от документи за завършено висше образование,  придобитата 

образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация; 

    1.2. копия от документите, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг 

документ, удостоверяващ професионален опит);  

1.3.  свидетелство за съдимост; 

1.4.  автобиография; 

1.5.  декларация по образец, представляваща приложение № 1 към 

решението 

1.6.  копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на 

изискванията за заемане на длъжността. 

Документите се подават в деловодството на Министерството на отбраната 

на ул. ”Дякон Игнатий” № 3, гр. София, до 12.00 ч. на 05.06.2020 г.  

Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на кандидата и 

конкурсната процедура, за която се кандидатства.  

В деловодството на Министерство на отбраната върху плика се отбелязва 

входящ номер, дата и час на подаване на документите.   

 Кандидатите могат да получат копия от счетоводен баланс, отчет за 

приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци 

за последните три отчетни годишни периоди на дружеството, за което се 

провежда конкурса, от секретаря на комисията, в случай, че същите не са 

публично достъпни чрез интернет страницата на дружеството или Търговския 

регистър. Телефон за информация 02/92 20 844. 

III. Конкурсът ще се проведе на три етапа: 

 1.1 Първи етап - проверка на съответствието на представените документи 

с предварително обявените изисквания по т. I и т. II и допускане на кандидатите 

въз основа на представените документи и критериите за подбор. Комисията 

изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, който се обявява 

чрез публикуване на електронната страница на Министерството на отбраната и 

кандидатите се уведомяват по ел. поща. В списъка на недопуснатите до конкурса 

кандидати се посочват основанията за недопускането им. 

В срок до 12,00 ч. на 11.06.2020 г. допуснатите до следващия етап 

кандидати представят в запечатан плик в деловодството на Министерството на 

отбраната Концепция за развитие на публичното предприятие за пет годишен 

период. Концепцията се подава в запечатан плик, надписан с името на кандидата 

и конкурсната процедура, за която се кандидатства.  



В деловодството на Министерство на отбраната върху плика се отбелязва 

входящ номер, дата и час на подаване на документите.   

 1.2. Втори етап - оценка на концепцията за развитие на публичното 

предприятие за пет годишен период на допуснатите кандидати. Оценяването на 

работите на кандидатите се извършва съгласно методика – приложение № 2. До 

третия етап на конкурса – интервю, се допускат кандидатите, получили 

минимална оценка от концепцията добър 4.00. 

 Комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, 

който се обявява чрез публикуване на електронната страница на Министерството 

на отбраната и кандидатите се уведомяват по ел. поща, ведно с датата за 

провеждането на интервю с допуснатите кандидати. В списъка на недопуснатите 

до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. 

1.3. Трети етап - интервю с кандидатите - включва въпроси 

по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща 

дейността на търговски дружества, осъществяващи дейности по осъществяване 

на въоръжена и невъоръжена охрана, представяне на способността на кандидата 

да планира и взима управленски решения, административни, професионални и 

делови качества и др.  

 Оценяване на резултатите от проведеното интервю се извършва по 

посочените в чл. 33 от ППЗПП критерии, съгласно методика, представляваща 

приложение № 2. Комисията изготвя крайно класиране на кандидатите въз 

основа на получените оценки от писмената и устната част на конкурсната 

процедура. Крайното класиране се публикува на страницата на Министерството 

на отбраната и кандидатите се уведомяват по ел. поща. 

 Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат за управител 

на „МОБА“ ЕООД, гр. София се сключва за срок от 5 години. Месечното 

възнаграждение на членовете на управителя се определя при условията и реда на 

чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет 

с ПМС № 85 от 30.04.2020 г. 

ІV. Решението да се публикува на интернет страницата на Министерство на 

отбраната. 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА  

 

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ 

 


