СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
старши юрисконсулт в отдел “Правно обслужване” в дирекция
“Административно-правно обслужване и човешки ресурси” 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. Татяна Иванова Кирева
2. Олег Петров Смолички
3. Меглена Иванова Иванова
4. Малинка Иванова Йорданова
Тестът ще се проведе на 07.12.2021 г. от 10,00 часа в сградата на Централен
военен клуб /ЦВК/, гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7. Допуснатите до
участие в конкурса кандидати следва да се явят за регистрация на 07.12.2021 г. в
09,45 ч.
Във връзка със заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изм. със заповед № РД-01915/09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването относно въвеждане на
временни противоепидемични мерки на територията на Република България, при
явяване за участие в теста кандидатите да представят някой от следните документи:
- за ваксинирани или преболедували COVID-19 – валиден документ за
ваксинация или за преболедуване (сертификат);
- в останалите случаи – валиден документ с отрицателен резултат от
проведено до 72 часа преди влизане в сградата на ЦВК изследване по метода на
полимеразно верижна реакция (PCR) за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48
часа преди влизане в сградата на ЦВК) или удостоверение за наличие на антитела
срещу SARS-CoV-2.
Във връзка с епидемиологичната обстановка кандидатите следва да имат и
лични предпазни средства (маска).
Нормативни документи за подготовка:
Кодекс на труда, Закон за администрацията; Закон за държавния служител;
Закон за задълженията и договорите; Закон за държавната собственост; Правилник
за приложение на Закона за държавната собственост; Търговски закон; ГПК; АПК;
Закон за обществените поръчки; Правилник за приложение на Закона за
обществените поръчки; Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ; Закон за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците; Кодекс за
поведение на служителите в държавната администрация; Устройствен правилник

на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”; Наредба
Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело; Наредба Н-10/18.03.2011 г. за
организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на
Министерството на отбраната; Наредба Н-12/17.07.2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на
помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на
отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на
Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на
военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на
свободно договаряне и други нормативни документи, свързани с изпълнението на
длъжността.
При успешно решаване на теста, с кандидатите ще се проведе интервю на
07.12.2021 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
1.

Димитър Красимиров
Гановски

2.

Моника Цветанова
Момчева

Основание за недопускане
Не са представени документи, удостоверяващи
изискващия се професионалния опит – не по-малко
от 2 години или притежаващ ранг – ІV – ти младши
Представените документи не удостоверяват
наличието на изискващия се за заемане на
длъжността минимален професионален опит2 години или минимален ранг - ІV-ти младши

Председател: ....../п/...... /Д. Милушева/

