СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

за длъжността: „старши експерт” в в дирекция „Експозиционни и образователни дейности”
(ЕОД)- 1 (една) щатна бройка
Комисията, назначена със Заповед № ЧР-11-07/22.06.2020 г. на директора на Национален
военноисторически музей, реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Самуил Камбуров
Надка Геритлиева - Кьорова
Валентин Василев
Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 02.07.2020 г. (четвъртък) в 13:00
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
Росен Василев
длъжността професионален опит, не е подписана Декларация от лицето за
обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.
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.
Информационни източници, които могат да се ползват за подготовка за конкурса:
Закон за културното наследство
Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културни ценности
Наредба № Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на
Регистър на движимите културни ценности
Наредба № Н-6 от 11 декември 2013 г. за формиране и управление на музейните фондове
Наредба Н-00-0005 от 8 юли 2010 г. за за условията и реда за въпроизвеждане на културни
ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
Интернет страницата на Националния военноисторически музей
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Дата: 22.06.2020 г.

