СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
за длъжността:
в дирекция:
в:

Главен експерт – 1 щатна бройка
Заверки и информационни продукти
Национален център за информация и документация

Въз основа на преценка на представените от кандидатите документи конкурсната
комисия реши:
I. Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Даниела Константинова Димова

7. Красимира Лозева Братанова

2. Дора Николова Ганева

8. Красимира Михайлова Митева

3. Златина Любенова Димитрова

9. Маргарита Стоянова Митева

4. Ива Владиславова Тодорова

10. Мариана Петрова Латунова

5. Катя Цветанова Караджова

11. Мирослав Костадинов Стоилов

6. Кирилка Тодорова Денчева

12. Стоил Николов Макенджиев

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на:
11.07.2017 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на НАЦИД, гр. София, бул. „Г. М.
Димитров” 52 А, ет. 2, стая 208.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 11.07.2017 г. (вторник)
до 13.30 часа на интернет страницата на НАЦИД, както и на информационното
табло в сградата на НАЦИД, на адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” 52А, ет. 2.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе от 15.30 часа в
в сградата на НАЦИД, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” 52 А, ет. 2, стая 208.
Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син
химикал.

II. Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на конкурсната комисия: ………………… /п/ …………………

СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:
1. Закон за администрацията;
2. Закон за държавния служител;
3. Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и
документация.
4. КОНВЕНЦИЯТА за премахване на изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г.;
5. ЗАКОН за висшето образование;
6. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование;
7. НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи,
издавани от висшите училища;
8. НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищното образование;
9. НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета;
10. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти.

