
П Р О Т О К О Л

от заседание на комисия за провеждане на конкурс за директор на ОИМ Брезник, съгласно заповед №
1065/19.12.2017г. на кмета на Община Брезник

Днес 21Л2.2017г в заседателната зала в сградата на Община Брезник се проведе конкурс за 
директор на Общински исторически музей Брезник, с начален час 11.00 ч.

Председателят на комисията г-жа М. Добревска -  зам,- кмет на Община Брезник представи 
участниците в комисията, определени със заповед № 1065/19.12.2017г. на кмета на Община Брезник: 

Председател : Мария Добревска -  зам,- кмет на Община Брезник 
Членове: 1. Милен Миленков -  юрисконсулт

2. Наталия Първанова -  ст.експерт ОКВСТЗСМД
3. Мария Христова -  гл.специалиснт ЧР и ГС
4. д-р Аксиния Бутева -  гл.експерт Дирекция „КНМИИ” в Министерство на културата
5. Венцислава Крумова -  директрор РИМ Перник
6. Валентин Дебочички -  директор на РИМ Кюстендил
7. Силвия Нотева -  пресдтавител на НСФ „Култура“ при КНСБ
8. Йордан Панайотов -  преставител на НФК „Култура“ към КТ „Подкрепа“.

Кандидатите бяха поканени пред комисията и запознати с правилата и реда за провеждане на 
конкурса, като се явяват по реда на постъпване на документите: първа - г-жа Велинова, втора -  г-жа 
Тодорка Момчилова.
Концепциите на кандидатите бяха отворени в тяхно присъствие. След запознаване с концепциите, 
комисията покани кандидатите за събеседване.

На кандидатите бяха зададени и следните еднакви въпроси:
1. Каква е процедурата за идентифициране на историческа ценност от физическо или юридическо 
лице
2. Каква е визията за структурата на персонала на музея.
3. Налагане на наказание от страна на работодателя.

В резултат на проведеното събеседване и разработените концепции, кандидатите бяха оценени, 
съгласно утвърдените правила.

Емилия Велинова Николова— 398 точки 
Тодорка Момчилова Тодорова -  247 точки

Комисията предлага на кмета на Община Брезник, на основание чл. 83 ал. 1 от КТ и във връзка с 
чл. 28 ал. 6 от ЗКН да бъде сключен трудов договор за длъжността „директор“ на Общински 
исторически музей Брезник с класирания на първо място кандидат - ЕМИЛИЯ ВЕЛИНОВА 
НИКОЛОВА за срок от пет години.

Резултати:

Председател : Мария Добревска -  
Членове: 1. Милен Миленков -  ...

К О М И С И Я :

3. Мария Христова -  ....
4. д-р Аксиния Бутева -.
5. Венцислава Крумова -

2. Наталия Първанова -

6 Няттентитг ГГеппчичтги

/Я
Протоколист:


