СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

за длъжността: „Директор на филиал” - Парк-музей на бойната дружба 1444 г. „Владислав
Варненчик“ , филиал на НВИМ - 1 (една) щатна бройка
Комисията, назначена със Заповед № ЧР-11-13/14.09.2020 г. на директора на Национален
военноисторически музей, реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Невян Огнянов Митев
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за писмена разработка на управленска
тематика на 06.10.2020 г. (вторник) в 10:00 часа в сградата на Национален военноисторически
музей, гр. София, ул. „Черковна” № 92.
Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали практическия изпит, ще се проведе в
същия ден.
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме и
фамилия

Основание за недопускане

на кандидата

Горан Георгиев
Стефанов

На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – предоставените от
кандидата документи не удостоверяват изискуемата за заемане на
длъжността образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалност
от
професионално
направление:
история
и
археология;филология; предоставените документи не удостоверяват
изпълнението на изискванията за изискуемия за длъжността
професионален опит

Валерия Василева На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – предоставените от
кандидата документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията
Василева
ѝ информация.
Информационни източници, които могат да се ползват за подготовка за конкурса:
ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно износа на паметници на
културата
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1081/2012 на Комисията от 9 ноември 2012 година за целите на
Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата
Регламент (ЕС) 2019/880 на Европейския парламент и на Съветаот 17 април 2019 година
за въвеждането и вноса на движими културни ценности

ЗАКОНИ
Кодекс на труда
Закон за държавния служител
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
Закон за културното наследството
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Постановление № 54 от 1 април 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството
на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната

ПРАВИЛНИЦИ
Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей

НАРЕДБИ
Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на
Регистъра на движими културни ценности
Наредба № Н-5 от 11 декември 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите
Наредба № Н-6 от 11 декември 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове
Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд
Наредба № Н-00-0005 от 8 юни 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни
ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
Наредба № Н-2 от 12 януари 2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали
вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за
такива вещи
Наредба № Н-3 от 26 януари 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и
използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото
културно наследство и научния архив на музеите
Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата
Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно
наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за
издаване на документи и дубликати
Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване
по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране
Наредба № н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности
Наредба № 2 от 25 февруари 2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и
временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от закона за
културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Наредба № 4 от 12 юни 2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация
и реставрация на движими културни ценности

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ..................

Дата: 15.09.2020 г.

