МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

СПИСЪК
За допуснатите и недопуснатите кандидати
Конкурсната комисията, назначена със заповед № ЛС-04-664/18.04.2017 г.,
изменена със заповед № ЛС-04-753/11.05.2017 г. на министъра на правосъдието за
провеждане на конкурс, обявен със заповед № ЧР-05-91/30.03.2017 г. и обявление за
заемане на 1 (една) вакантна бройка за длъжността „Главен експерт (обществени
поръчки)“ в сектор „Логистика и обществени поръчки“ към отдел „Финансоворесурсно осигуряване“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при
Министерство на правосъдието, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Тодор Костадинов Мархолев
Недопуснати кандидати няма.
Посочените допуснати кандидати да се явят за решаването на тест на 05.06.2017
г. от 13:15 часа в сградата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
Начало на теста - 13:30 ч.
Тестът съдържа 30 (тридесет) въпроса с по 1 (един) възможен верен отговор.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 25
верни отговора. Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка. Време за решаване на
теста – 60 (шестдесет) минути.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на 06.06.2017 г. в 15:00 ч. в сградата на
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” №
21.
С кандидатите, постигнали резултат от теста над минималния, ще се проведе
интервю на 06.06.2017 г. в 15:30 ч. в сградата на Главна дирекция “Изпълнение на
наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21.
Минимална средноаритметична оценка, при която кандидатът се счита за
успешно издържал интервюто е 20 точки, по критериите от формуляр съгласно
приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС.
Резултатът от теста се умножава по коефициент 3, а средноаритметичната
оценка от интервюто се умножава по коефициент 5.
Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на
теста:
1. Закон за обществените поръчки;
2. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
3. Закон за държавния служител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:..................../П/..............
(гл. инспектор Васил Василев)

