СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността Началник на сектор „хотел „Шипка” в отдел “Почивно дело”
в Териториална дирекция-София в главна дирекция „Военно-почивно дело и военни
клубове” в ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”
Въз основа на решението на комисията, отразено в протокол и съгласно
чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на
държавни служители, конкурсната комисия:
І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мариела Димитрова Аксентиева - Йорданова
Весела Василева Маринова
Пламена Панкова Петкова
Илияна Александрова Захариева
Ивайло Анатолиев Лисичков
Гергина Спасова Ценова

Тестът за познания от професионалната област на длъжността и относно
администрацията ще се проведе на 17.05.2022 г. от 10,00 часа в сградата на
Централен военен клуб, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7. Допуснатите до
участие в конкурса кандидати следва да се явят за регистрация на 17.05.2022 г. в
09,50 ч.
Нормативни документи за подготовка:
Закон за туризма, Закон за администрацията, Закон за държавния служител,
Закон за обществените поръчки, Правилник за прилагане на Закона за
обществените поръчки, Устройствен правилник на ИА “Военни клубове и военнопочивно дело”, Наредба Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело, Наредба за
изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и
развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за
регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и други нормативни
документи, свързани с изпълнението на длъжността.
При успешно решаване на теста, с кандидатите ще се проведе интервю на
17.05.2022 г. от 14,00 часа в сградата на Централен военен клуб, гр. София,
бул. “Цар Освободител” № 7.
ІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме, фамилия

Основание за недопускане

1. Николай Иванов Георгиев Не са представени документи, които удостоверяват изискващия

се за заемане на длъжността минимален професионален опит 3 години или минимален ранг – ІII - ти младши

Председател: ........./п/...... /Л. Занев/

