УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР НА РВИМ - ПЛЕВЕН:
ЕМИЛИЯ ЗОРНИШКА
ПРОТОКОЛ № 1
Днес 18.06.2018 год. в 10.00 часа в кабинета на директора на РВИМ - Плевен се
събра комисия, назначена със Заповед № 169/15.06.2018 год. на Директора на РВИМ Плевен, в състав:
Председател: Мария Монова – Зам. Директор РВИМ - Плевен
Членове: 1. Десислава Йорданова – Началник отдел „ПНО“, Община Плевен
2. Владислав Сотиров – Директор Дирекция „Човешки ресурси”, Община Плевен
3. Стефка Григорова – началник отдел „Култура“, Община Плевен
4. Ирена Петрова – И.д. р.л отдел „НЕФ и научен архив“, РВИМ – Плевен
5. Татяна Трифонова – Реставратор в ХГ „Илия Бешков“
6. Мария Лилова – екскурзовод в отдел „Връзки с обществеността,
образователни програми, музеен маркетинг и реклама“
Комисията се събра със задача – Разглеждане на документите представени от
кандидатите за участие в конкурс за заемане на една вакантна щатна бройка за
длъжността Екскурзовод в РВИМ - Плевен и допускане на отговарящите на
изискванията за длъжността кандидати. Обявата за конкурса е публикувана във вестник
Плевен, бр.51 от 10.05.2018 г., на сайта на РВИМ-Плевен, в Бюро по труда – Плевен, на
сайта „Плевен за Плевен“ и съдържа критериите, на които следва да отговарят
кандидатите, за да бъдат допуснати до участие.
Заявления за участие в конкурса са подадени от (3) трима кандидати, както
следва:
1. Севджан Сюлейманова Аледжикова – Заявление Вх. № 273/
17.05.2018 г.
2. Евгени Братоев Костадинов – Заявление Вх. № 305/ 05.06.2018 г.
3. Росен Александров Александров – Заявление Вх. № 311/ 08.06.2018 г.
Комисията разгледа и обсъди представените документи и на основание чл. 93,
ал. 1 от Кодекса на труда,
РЕШИ:
1. Допуска до участие в конкурс за заемане на една вакантна щатна бройка за
длъжността Екскурзовод в РВИМ - Плевен:
1. Севджан Сюлейманова Аледжикова – Заявление Вх. № 273/
17.05.2018 г.
2. Евгени Братоев Костадинов – Заявление Вх. № 305/ 05.06.2018 г.
3. Росен Александров Александров – Заявление Вх. № 311/ 08.06.2018 г.

След произнасянето си по допускането на кандидатите комисията обсъди
въпросите относно начина на оценяване на резултатите от събеседването както и датата
за провеждането му.
След разискване комисията,
РЕШИ:
1. Всеки от допуснатите кандидати да изнесе предварително подготвена беседа
на руски и български език;
2. Членовете на комисията ще оценяват знанията на кандидатите чрез задаване
на въпроси на тема Руско-турска война 1877-1878 г., мястото и значението на
Плевенската епопея 1877 г. в нея.
3. Определя дата и място за провеждане на:
 Беседа – 03.07.2018 год. от 10.00 часа в сградата на „Панорама Плевенска
епопея – 1877 г.“.
 Интервю – 03.07.2018 год. – след изслушване на беседите в сградата на
Панорама „Плевенска епопея – 1877 г.“

Председател: Мария Монова – Зам.директор РВИМ – Плевен: /п/
Членове: 1. Десислава Йорданова – Началник отдел “ПНО”: /п/
2. Владислав Сотиров – Директор Дирекция “Човешки ресурси”: /п/
3.Стефка Григорова – началник отдел „Култура“, Община Плевен: /п/
4. Ирена Петрова – И.д. р.л отдел „НЕФ и научен архив“, РВИМ –
Плевен: /п/
5. Татяня Трифонова – Реставратор в ХГ „Илия Бешков“: /п/
6. Мария Лилова – екскурзовод в отдел „Връзки с обществеността,
образователни програми, музеен маркетинг и реклама“: /п/

