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М И Н И С Т Е Р С Т В О    Н А    О Т Б Р А Н А Т А 

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” 

София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/92 21 808 

 

Вх. № 2-2528/25.07.2022 г.  

Екз. Единствен 
 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

за допуснатите  и  недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността 

„Счетоводител” в отдел  „Логистично и финансово осигуряване” на дирекция 

„Административно и финансово осигуряване” в Институт по отбрана 

„Професор Цветан Лазаров” 

    Днес, 25.07.2022 г. комисия, назначена със заповед на директора на 

Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” № 244/25.05.2022 г., 

изменена със заповед № 345/19.07.2022 в състав:  

Председател: полковник Петко Маринов Бончев – началник на отдел 

„Логистично и финансово осигуряване” в дирекция „Административно и 

финансово осигуряване”. 

Членове: 

- ц. сл. Цветанка Петрова Георгиева – финансов контрольор в 

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”; 

- ц. сл. Теодора Петрова Димитрова-Кръстева – главен счетоводител 

отдел „Логистично и финансово осигуряване” в дирекция „Административно 

и финансово осигуряване”; 

- ц. сл. Анелия Асенова Пенчева – главен юрисконсулт в Институт 

по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, 

се събра в сградата на института и се запозна с подадените документи 

на кандидатите за длъжността съгласно обявата. 

 

 

I. Таблица за преценка на представените документи от 

кандидатите. 

 1.  Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно 

обявата: 

1.1. Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 

към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при 

мобилност на държавни служители; 

1.2. Декларация от кандидата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за 

провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители 

за гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно лице, че не е 
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поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ 

характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да 

заема определена длъжност; 

1.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна 

степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; 

1.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на 

професионалния опит; 

1.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на 

длъжността. 

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността 

съгласно обявата: 

2.1.Минимална образователно-квалификационна степен: „Професионален 

бакалавър по икономика”; 

2.2. Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки;   

2.3. Професионално направление: 3.8. Икономика;  

2.4. Квалификация: Икономист – счетоводител; 

2.5. Професионален опит: не се изисква;  

2.6. Кандидатите да притежават валидно разрешение за достъп до 

класифицирана информация на ниво „Поверително” или по-високо, или да 

отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на 

класифицираната информация за стартиране на процедура по проучване.  

2.7. Допълнителни умения и квалификация:  

2.7.1. Да притежава компютърна грамотност; Microsoft Word; Microsoft 

Excel и други необходими програми за изпълнението на дейността; 

2.7.2. Да познава законите и другите нормативни документи, специфични 

за финансово счетоводната дейност; 

2.7.3. Да познава вътрешната нормативна уредба в Министерство на 

отбраната и Института по отбрана. 

 

Комисията изготви следната таблица за преценка на представените 

документи от кандидатите: 

 
 

Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

Представени 

ли са всички 

документи, 

които се 

изискват 

според 

обявата  

Удостоверяват ли 

представените 

документи съответствие 

на кандидата с обявените 

минимални и 

специфични изисквания 

за длъжността  

Основание 

за 

недопускане 

1. Гергана Василева Георгиева  да да няма 

2. Ангел Димитров Бузяков да да няма 

3. Виолета Тониева Бечева да да няма 
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II.  Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: 

а) Допуска до конкурс следните кандидати: 

1. Гергана Василева Георгиева  

2. Ангел Димитров Бузяков  

3. Виолета Тониева Бечева 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 

05.08.2022 г. от 09:45 часа в сградата на Институт по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров”, намираща се на адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан 

Лазаров” № 2. 

 

Издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 

05.08.2022 г. от 13:00 часа в сградата на Института по отбрана „Професор 

Цветан Лазаров”, намираща се на адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан 

Лазаров” № 2. 
 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати – няма недопуснати. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: (декларации от членовете на комисията на основание чл. 9 

и чл. 11 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност 

на държавни служители): 

1. Декларация от полковник Петко Маринов Бончев - 1 лист, 

некласифицирана информация. 

2. Декларация от Цветанка Петрова Георгиева - 1 лист, 

некласифицирана информация. 

3. Декларация от Теодора Петрова Димитрова-Кръстева - 1 лист, 

некласифицирана информация. 

4. Декларация от Анелия Асенова Пенчева - 1 лист, некласифицирана 

информация. 
 

  

Председател на комисията: 

 Полковник                  /П/             Петко БОНЧЕВ 

 Членове: 1. Ц. сл.       /П/             Цветанка ГЕОРГИЕВА 

2. Ц. сл.       /П/            Теодора ДИМИТРОВА 

3. Ц. сл.       /П/            Анелия ПЕНЧЕВА 

 


