РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД
№ РД-07-72
Ловеч, 14.03.2017 г.
На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и във
връзка с чл. 41 от Закона за националния архивен фонд
ОПРЕДЕЛЯМ:
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Константин Карловски – главен секретар
ЧЛЕНОВЕ:
1. Поля Върбанова – директор на дирекция АКРРДС
2. Ваня Събчева – директор на дирекция АПОФУС
3. Мая Михова – главен експерт в дирекция АКРРДС
4. Медиана Цветкова – главен счетоводител в дирекция АПОФУС
5. Ваня Иванова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС
6. Деница Мончева – младши експерт в дирекция АПОФУС
7. Красимира Давидова – главен специалист и завеждащ архив
8. Иван Гетов – главен експерт в дирекция АПОФУС
Със следните задачи:
1. Изготвя вътрешни правила за дейността на учрежденския архив, които се
съгласуват с Директора на съответния Държавен архив и се утвърждават от
Областен управител на област Ловеч.
2. Съставя номенклатура на делата и/или списък на видовете документи със
срокове за тяхното съхранение и изготвя предложения за актуализирането им.
3. Организира внедряването на номенклатурата на делата.
4. Контролира предаването на документите в учрежденския архив.
5. Ежегодно до 30.06. да проверява наличността и състоянието на документите с
постоянен срок на запазване и тези със знак „ЕК“ в учрежденския архив,
условията на съхранение и опазването на документите в Областна
администрация Ловеч, като резултатите отразява в протокол.
6. Организира и участва в експертизата по ценността на документите.
7. Организира подготовката и предаването на ценните документи в ТД на
Държавен архив – Ловеч
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8. Изготвя актове за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение.
Препис от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.
Настоящата заповед отменя заповед № РД-07-19/27.01.2015 г.
Изпълнението на заповедта ще контролирам лично.

ПЕНКА НИКОЛОВА
Областен управител
на област Ловеч
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