СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността главен директор
на главна дирекция “Военно-почивно дело и военни клубове”
в ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”
Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 3 от
Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната
комисия реши:
І. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Гергана Михайлова Александрова-Миткова
2. Стоян Николаев Бимбашев
3. Еней Митков Енчев
4. Даниела Илиева Първанова
5. Лиляна Данаилова Терзиева
6. Петър Стоянов Петров
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.11.2018 г. от 1000 часа в
сградата на Централен военен клуб, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7
за решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и
функционирането на администрацията и професионалната област на
длъжността: Закон за туризма; Закон за държавната собственост; Правилник за
прилагане на Закона за държавната собственост, Закон за обществените
поръчки; Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки; Закон за
администрацията; Закон за държавния служител; Устройствен правилник на
ИА “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 за изискванията към местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория,
отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията;
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; Правила за
организация и функциониране на социални кухни към Министерството на
отбраната и други подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението
на длъжността.
Кандидатите, издържали теста, се допускат до интервю, което ще се
проведе на 13.11.2018 г. от 1400 часа в сградата на Централен военен клуб,
гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7.
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б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Име, презиме, фамилия
1. Владислав Валентинов
Сарнацки
2. Ивелин Йорданов Димитров

Основание за недопускане
Представените документи не удостоверяват наличието на
изискващия се професионален опит и/или минимален
ранг за заемане на длъжността
Представените документи не удостоверяват наличието на
изискващия се професионален опит и/или минимален
ранг за заемане на длъжността

Председател на конкурсната комисия: ............/п/........... /Н.Илиева/
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