МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
ЗАТВОРА – ВАРНА
Варна - 9009, ул. “Христо Смирненски” 19, ЧР: 052 571405

Рег. № 1192
гр.Варна, 09.05.2017г.

СПИСЪК
За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Началник на сектор
„Финанси, логистика и капиталови разходи“ в затвора град Варна I – ва категория към
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието,
обявен със заповед № ЧР-05-87/30.03.2017 г. на министъра на правосъдието.
Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:
1. Допуска до конкурса следните кандидати:
№
по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

1

Красимира Иванова Порова

2

Пламен Стойков Петров

3

Илия Георгиев Георгиев
2. Не допуска до конкурса следните кандидати:

№
по ред

1

Име, презиме и фамилия на кандидата

Георги Стойчев Тодоров

Основание за недопускане
Не представя документ, удостоверяващ
компютърна грамотност – на основание чл. 20,
ал. 2 от НПКДС

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 01.06.2017 г. от 09.30 ч. в сградата
на затвора гр. Варна, с адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 19 за решаване
на теста, който на основание чл. 27, ал. 1 от НПКДС, включва въпроси, свързани с
устройството и функционирането на ГД“ИН“ и с професионалната област на
длъжността.
Начало за провеждане на теста - 10:00 ч.
Тестът съдържа 30 (тридесет) въпроса с по 1 (един) възможен верен отговор.
Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка. Време за решаване на теста – 60
(шестдесет) минути. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно
издържал теста е 25 верни отговора.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на 02.06.2017 г. в 15.00 ч. в сградата на
затвора гр. Варна, с адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 19 и на
електронната страница на ГДИН.

С кандидатите, постигнали резултат от теста над минималния, ще се проведе
интервю. За датата и часът на интервюто, преминалите теста кандидати ще бъдат
уведомени на 02.06.2017 г. в 15.00 ч. в сградата на затвора гр. Варна, с адрес: гр. Варна,
бул. „Христо Смирненски“ № 19.
Резултатът от теста се умножава по коефициент 3, а средноаритметичната
оценка от интервюто се умножава по коефициент 5.
Окончателните резултати на кандидатите от конкурса се определят в точки и се
получават като сбор от резултатите, получени на теста и от интервюто.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................ /П/..........................
комисар Йордан Йорданов

