СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността
Началник на отдел „Административно обслужване, канцелария и архив”
в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”
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. Сашка Филева Войнска
2. Мирослава Красимирова Бодурова - Енева
3. Васил Динков Диков
4. Иван Велинов Зарков
5. Любен Пламенов Петков
6. Асен Атанасов Николов
7. Мария Илиева Млъчков
8. Пенка Станчева Пергелова
9. Янка Михайлова Младенова
10. Мариана Златева Стаменова
11. Искрен Страхилов Славчев
12. Йорданка Маркова Читакова
13. Радослава Вълкова Недева
14. Диана Миткова Ташева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 26.09.2017 г. от 1000 часа в сградата на
Централен военен клуб, бул. “Цар Освободител” № 7 за решаване на тест, който включва
въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с
професионалната област на длъжността: Закон за държавния служител; Закон за
администрацията; Закон за Националния архивен фонд; Наредба за административното
обслужване; Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата,
съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и
общинските институции; Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на
служителите в държавната администрация; Устройствен правилник на Изпълнителна
агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” и други нормативни документи,
свързани с изпълнението на длъжността.
При успешно решаване на теста, с кандидатите ще се проведе интервю на
26.09.2017 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
Представените документи не удостоверяват изискуемия
1. Ирена Димитрова Димитрова професионален опит за заемане на длъжността 4 години
или минимален ранг IІІ-ти младши
Председател: ......./п/ ...... /К. Йотова/

