СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

за длъжността: „старши експерт” в дирекция „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и
международна дейност“ - 1 (една) щатна бройка
Комисията, назначена със Заповед № ЧР-11-04/17.06.2020 г. на директора на Национален
военноисторически музей, реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Иван Карагрошев
Гергана Матеева
Красимира Крумова
Хрисимир Стойков
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 29.06.2020 г. (понеделник) в
10:00 часа в сградата на Национален военноисторически музей, гр. София, ул. „Черковна” № 92.
Практическият изпит за кандидатите, които успешно са издържали теста ще се проведе в
същия ден.
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
На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – кандидатът не e
представил документи, които да удостоверят изискуемия за заемане на
длъжността професионален опит.
На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – предоставените от
кандидата документи не удостоверяват изискуемата за заемане на
Александър Киров длъжността образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалност от професионално направление: политически науки,
администрация и управление и икономика.
На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – предоставените от
кандидата документи не удостоверяват изискуемата за заемане на
Райна Аврамова длъжността образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
специалност от професионално направление: политически науки,
администрация и управление и икономика.
На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – предоставените от
кандидата документи не удостоверяват изискуемата за заемане на
длъжността образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
Грета Цанкова
специалност от професионално направление: политически науки,
администрация и управление и икономика.
На основание чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДС – предоставените документи
Весела Анастасова не удостоверяват изпълнението на изискванията за изискуемия за
длъжността професионален опит.

Росен Василев

Информационни източници, които могат да се ползват за подготовка за конкурса:
Закон за културното наследство
Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
Интернет страницата на Националния военноисторически музей

Програми и конкурси, публикувани на интернет страниците на: Министерство на културата,
Министерство на образованието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Министерство на труда и социалните политики, общините, в които развива дейност НВИМ,
Национален фонд „Култура“
Европейската кохезионна политика
Механизъм за европейско териториално сътрудничество
Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм
Европейски програми, финансиращи културния сектор

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Дата: 17.06.2020 г.

