СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО
КОНКУРСА
за длъжността:

Главен експерт – 2 щатни бройки

в дирекция:

Информационно осигуряване на академичния състав и
научната дейност

в:

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. Албена Ангелова Симеонова-Костадинова
2. Валери Йорданов Велковски
3. Габриела Светославова Бабачева
4. Десислава Константинова Митева
5. Ивелина Георгиева Василева
6. Кристиян Огнянов Тодоров
7. Максим Найденов Боримечков
8. Надежда Пенкова Евангелатова
9. Невена Иванова Анакиева
10. Николай Валентинов Маринов
11. Станислава Димитрова Момчилова
12. Татяна Костадинова Костадинова

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на: 22.05.2020 г.
(петък) от 10.00 часа в сградата на НАЦИД, гр. София, бул. „Г. М. Димитров”
52А ет.2, стая 208.
Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и
син химикал.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 22.05.2020 г. (петък)
до 13:00 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 на
22.05.2020 г. (петък) от 15:00 часа в сградата на НАЦИД, гр. София, бул.
„Г. М. Димитров” 52А, ет. 2, стая 208.

II. Не допуска до конкурс следните кандидати:
1. Горяна Спасова Ангелова – Кандидатът не е представил копие от необходимите
документи (трудова, служебна или осигурителна книжка или друг документ),
които да удостоверяват продължителността на посочения в заявлението за
кандидатстване професионален опит.
2. Павел Георгиев Георгиев – Кандидатът не е представил копие от необходимите
документи (диплома), които да удостоверяват придобита образователноквалификационна степен по посочената в обявлението предпочитана област на
висше образование, съобразно изискванията за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на конкурсната комисия: …………………/п/ …………………
Подписът е заличен по реда от чл. 2 на Закона от ЗЗЛД

