СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс
за длъжността младши експерт в:
отдел „Обработка на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен
държавен архив”;
- отдел „Отчетност и съхранение на архивните фондове“ – 1 бр., дирекция
„Централен държавен архив”
в Държавна агенция „Архиви“.
-

Въз основа на преценката, отразена в протокол № 1 от 06.06.2018 г., съгласно чл.
20, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС),
комисия, назначена със Заповед № 98 от 22.05.2018 г. на председателя на Държавна
агенция „Архиви“, реши:
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
за длъжността младши експерт в отдел „Обработка на архивните
фондове“ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Диляна Мартинова Накова-Кирова
Светлана Богословова Филипова
Димитър Милчев Бърдаров
Павел Евгениев Василев
Милена Руменова Панчева
Теодора Пеева Ралинска
Росица Костадинова Цветанова

за длъжността младши експерт в отдел „Отчетност и съхранение на
архивните фондове “ – 1 бр., дирекция „Централен държавен архив”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Диляна Мартинова Накова-Кирова
Бистра Атанасова Дамова
Светлана Богословова Филипова
Павел Евгениев Василев
Милена Руменова Панчева
Теодора Пеева Ралинска
Росица Костадинова Цветанова
Ирена Тодорова Лилкова

Допуснатите до конкурс кандидати следва да се явят на 20.06.2018 г. (сряда), от
09.30 часа, в сградата на Държавна агенция „Архиви“, гр. София, ул. „Московска“ № 5,
в читалня 100, I етаж, за решаване на тест, а с успешно представилите се на теста ще се
проведе и интервю в същия ден, което при необходимост може да продължи на
следващия ден.
Кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и химикал, пишещ
със син цвят.
След 09.30 часа няма да се допуска влизането на закъснели кандидати.
При решаването на теста, няма да се допуска използването на нормативни актове
и помощна литература.
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Информационните източници, които могат да бъдат ползвани при подготовката
за конкурса са:
Закон за Националния архивен фонд (ЗНАФ);
Закон за държавния служител (ЗДСл);
Закон за администрацията (ЗА);
Устройствен правилник на Държавна агенция „Архиви“ (В сила от 6 март 2010
г., изм. с ПМС № 7 от 18 януари 2012 г.) – обн. ДВ, бр. 8 от 27 януари 2012 г., в
сила от 27.01.2012 г., изм. ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., бр. 36 от 11 май 2012 г.,
в сила от 11 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., в сила от 11
август 2015 г.;
5. Етичен кодекс на служителите в държавните архиви (утвърден от председателя
на Държавна агенция „Архиви“ на 31 януари 2007 г.; доп. и изм. със Заповед №
301 от 20 декември 2008 г. на председателя на ДАА);
6. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването
и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и
общинските институции (В сила от 06.03.2009 г. Приета с ПМС № 41 от
18.02.2009 г.) – обн. ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм. ДВ. бр. 8 от 27 януари
2012 г.;
7. Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд (В
сила от 06.03.2009 г. Приета с ПМС № 41 от 18.02.2009 г.) – обн. ДВ, бр. 17 от 6
март 2009 г., изм. ДВ, бр. 8 от 27 януари 2012 г.;
8. Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в
Държавна агенция „Архиви“ (утвърден със Заповед № 48/24 март 2015 г., изм. и
доп. със Заповед № 99/25 юни 2015 г. на председателя на ДАА;
9. Методически кодекс. Свитък 1–6. София, Изд. на ДАА, 2013;
10. Речник на българската архивна терминология. Варна, Унив. изд. на ВСУ
„Черноризец Храбър“, 2002;
11. Юбилеен сборник „Държавните архиви“. София, Изд. на ГУА при МС, 2001;
12. [Юбилейна книга] Централният държавен архив. София, Изд. на ГУА при МС,
2006.
1.
2.
3.
4.

б) Няма недопуснати кандидати
На основание чл. 10в, ал. 4 от Закона за държавния служител и чл. 22 от НПКДС
всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3дневен срок от обявяването на настоящия списък, в която да мотивира своите
възражения срещу решението на конкурсната комисия.
Жалбата не спира конкурсната процедура. Органът по назначаването се произнася
по жалбата в 3-дневен срок от нейното получаване. Решението на органа по
назначаването не подлежи на съдебен контрол.

СТЕФКА ПЕТРОВА /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ И
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ“
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