СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса
за длъжността „главен секретар“ на Държавна агенция „Архиви“, обявен със
Заповед № 109 от 29.05.2018 г. на председателя на Държавна агенция
„Архиви“
I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите
1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
-

Заявление за участие в конкурс, приложение №2 към Наредбата за провеждане
на конкурсите за държавни служители;
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за
държавни служители;
Копия от документи за придобита образователна и квалификационна степен,
допълнителни квалификации и правоспособност;
Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на
професионалния опит.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността съгласно обявата:
-

Минимална образователно-квалификационна степен - магистър;
Минимален професионален опит - 7 години управленски опит и/или придобит V
старши ранг;
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/ - 3;
Наименование на длъжностното ниво по КДА - ръководно ниво 3А.

3. Допълнителни условия, носещи предимство, съгласно обявата:
- Област на висшето образование - „Социални, стопански и правни науки“, съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления;
- Допълнителни квалификации в областта на стопанските, правните или
политическите науки;
- Професионален опит в областта на управлението, контрола и изпълнението на
национални и европейски програми и проекти;
- Компютърни умения.
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3.

Име, презиме и фамилия
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Емил Пенчев Колев

Представeни ли
са всички
документи,
които се
изискват според
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представените
документи
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кандидата с
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Да

Да

Няма

Да

Няма

Да

Няма

Румяна Великова Атанасова

Да

Наташа Велкова БангьозоваДимчева

Да

Основание за
недопускане

II.

Въз основа на преценката конкурсната комисия
РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Емил Пенчев Колев;
2. Румяна Великова Атанасова;
3. Наташа Велкова Бангьозова-Димчева.
Кандидатите трябва да представят концепция за стратегическо управление на тема: „Визия
за управление на Държавна агенция „Архиви“ съобразно приоритетите на Програмата за
управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. и Стратегията на
Държавна агенция „Архиви“ за периода 2016-2020 г.“ в деловодството на Държавна агенция
„Архиви“, гр. София, ул. „Московска“ №5, стая №521 (пети етаж), всеки работен ден от 09:00
до 17:30 часа, с краен срок до 13:00 ч. на 25.06.2018 г.
Концепцията трябва да бъде на хартиен и електронен носител.
Препоръчителен обем на концепцията - до 10 стандартни страници, формат А4, стил
„Times New Roman”, размер „12”.
Критериите за преценка на концепцията са:
- Съответствие с темата на концепцията и степен на обвързаност с
приоритетите на Програмата за управление на правителството на Република
България за периода 2017-2021 г. и Стратегията на Държавна агенция
„Архиви“ за периода 2016-2020 г.;
- Излагане и аргументиране на предложения за конкретни мерки и дейности в
организационен, финансов и технически план;
- Познаване на нормативната уредба;
- Логическа последователност на изложението;
- Езикова култура.
Кандидатите трябва да се явят за защита на концепциите си на 28.06.2018 г. от
10:00 ч. в сградата на Държавна агенция „Архиви“, гр. София, ул. „Московска“ №5,
централно фоайе.
б) Не допуска до конкурс следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Председател на конкурсната комисия:

/п/

(Катя Славчева)

