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ПРОТОКОЛ №2 

ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС 

Днес, 04.11.2022 г./петък/ в 11.00 часа в сградата общинска администрация Ботевград, зала 

„Христо Ботев“  партерен етаж,  съгласно заповед на Кмета на Община Ботевград  № ОА-561 от 

01.11.2022г., назначена в съответствие с утвърдените от Министерството на културата правила за 

провеждане на конкурса се събра: 

Комисия в състав: 

Председател: Борис Борисов – Заместник кмет на Община Ботевград  

Членове: 1. Десислава Дикова – Главен експерт в отдел ,,Музеи, галерии и визуални изкуства“ 

в  дирекция ,,Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ на Министерство на културата 

2. Доц. Д-р Венета Ханджийска - Янкулова – Директор на  РИМ  гр. София 

3. Д-р Кирил Алексиев – Директор на РИМ  гр. Благоевград 

4. Д-р Чавдар Ангелов – Директор на НПМ „Шипка-Бузлуджа“ гр. Казанлък 

5. Кирил Бинев – Председател на НФ  „Култура“ – КТ „Подкрепа“ 

6. Д-р Галин Димитров –  Представител на НСФ „Култура“– КНСБ и председател на 

СО при Регионален военно исторически музей гр. Плевен 

7. Тодор Мадолев - Председател на Сдружението „Ръководители в областта на 

културата“ /СРОК/ 

8.  Николай Николов – Началник отдел „Правно нормативно обслужване“ в Община 

Ботевград 

  9. Светла Тодорова – Главен експерт „Човешки ресурси“ на Община Ботевград 

 

за провеждане на събеседване и защита на Концепцията с допуснатия по документи кандидат във 

връзка с обявения със Заповед № ОА-466/08.09.2022 г. на кмета на Община Ботевград конкурс за 

избор на Директор на Исторически музей. 

 

До участие в конкурса беше допуснат следният кандидат: 
 

1. Рени Лазарова Петрова 

 

Допуснатият по документи кандидат беше поканен в залата. На всички членове  на комисията 

беше раздадена концепция за запознаване с нея и Оценъчна карта /Приложение №1/. Председателят 

на комисията запозна кандидата със състава на комисията, определен със заповед на кмета на 

общината.  

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Запознаване с концепцията на кандидата. 

2. Събеседване с кандидата. 

3. Окончателно класиране. 

 

По първа точка членовете на комисията се запознаха с Концепцията на кандидата. 

По втора точка от дневния ред на събеседването, кандидата защити разработената от него 

концепция за развитието на институцията в следващите 5 години и отговори на множество въпроси 

от страна на членовете на комисията. 

По трета точка: В резултат на това всеки член на комисията попълни оценъчна карта 

Приложение №1 със следните критерии - оценка на концепцията, степен на познаване на 
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нормативната уредба в областта на културата, културното наследство, музейното дело и опазването 

на културните ценности, познаване на административните, стопанските, финансовите и трудово-

правните въпроси, приложимост и реалистичност на вижданията за структурата, управлението и 

организацията на дейността на музея, умения за аргументиране и прилагане на управленски 

решения по компетентност, комуникативни способности и делови качества, професионален и 

управленски опит. След обобщаване на резултатите от всички членове на комисията се попълни 

оценъчна карта за окончателен резултат от конкурса /Приложение №2/. 

 

На база на представената концепция,  зададените въпроси,  Приложение №1 и Приложение №2 

комисията даде следните точки: 

 

1. Рени Лазарова Петрова – 437 точки. 

 

Съгласно утвърдените правила се считат за издържали конкурса: 

1. Рени Лазарова Петрова – 437 точки. 

 

 

 Комисията предлага на Кмета на община Ботевград класираната  с 437 точки  Рени Лазарова 

Петрова  да бъде назначена на длъжността „ Директор “ на Исторически музей Ботевград със 

срок от пет години. 

  

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито. 

 

     Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол на 04.11.2022 г. в 12.30 ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: :  …п…  Борис Борисов 

 

Членове: 

1. …п…  Десислава Дикова 
  

 

2. …п…  Доц. Д-р Венета Ханджийска-Янкулова  
  

 

3. …п…  Д-р Кирил Алексиев  

 

4. …п…  Д-р  Чавдар Ангелов 

 

5. …п…  Кирил Бинев  

 

6. …п…  Д-р Галин Димитров 

 

7. …п…  Тодор Мадолев 

 

8. …п…  Николай Николов 

 

9. …п…  Светла Тодорова 


