МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

СПИСЪК
За допуснатите и недопуснатите кандидати
Конкурсната комисията, назначена със заповед № ЧР-05-257/15.09.2017 г. на
министъра на правосъдието, изменена със заповед № ЛС-05-284/12.10.2017 г. на ЗА
министър на правосъдието за провеждане на конкурс, обявен със заповед № ЧР-05234/04.09.2017 г. на ЗА министър на правосъдието и обявление за заемане на 1 (една)
вакантна бройка за длъжността „Главен експерт“ в сектор „Международно
сътрудничество и професионална подготовка на персонала“ към отдел „Правни,
международни, квалификационни и медицински дейности“ при Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Елена Иванова Чурукова
Недопуска до конкурс следните кандидати:
Име, презиме, фамилия
1. Людмила Любомирова Сотирова

Основание за недопускане
1.
Не отговаря на Раздел ІI от
обявлението -професионална област на
придобито висше образование;
2.
Липсват приложения към копие от
документ за придобита образователно квалификационна степен

Посочените допуснати кандидати да се явят за писмена разработка по тема, свързана с
международни проекти и обучение на персонала на 01.11.2017 г. от 09:15 часа в сградата на
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Начало на писмената разработка - 09:30 ч.
Времето за излагане на писмената разработка е 120 минути и се оценява по 5 –
степенна скала. До участие в следващия етап „Интервю“ се допускат кандидатите,
чийто резултат от писмения изпит е най-малко „4“.
Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени на 01.11.2017 г. в 13:00 ч. в
сградата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. „Ген. Н.
Столетов” № 21.
С кандидатите, получили резултат най-малко „4“, ще се проведе интервю на
01.11.2017 г. в 13:30 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 писмената разработка 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 писмената
разработка:

1. Д. Шопов – Управление на човешките ресурси 1998 г.;
2. С. Баев и колектив, Анализ на състоянието на продължаващото професионално
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

обучение в страната, с. 2006 http://www.nsi.bg/socialactivities/ppo_an.doc;
https://mycompetence.bg/ ;
Закон за професионалното образование и обучение 2017 г.;
Маринова, Надя (2014) Управлението на проекти - методология и структури;
Апостолов А., Основи на проекта, Projecta, София, 2004 год.;
http://www.ipma.world/;
Брадли Кен, Управление на проекти с метода Prince 2, Projecta, София 2006, ISBN-10:
954-91525-3-7;
Европа 2020, Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
Европейска комисия, Брюксел, 3.3.2020, СОМ (2010) 2020;
Към Европейска квалификационна рамка на учене през целия живот, Европейска
комисия, Брюксел, SEC (2005) 957;
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.;
www.lifelonglearning-bulgaria.org;
Христо Тужаров – Електронно обучение, 2009;

14. Илиева, Сн., Сн. Димитрова, Н. Кънева, И. Кунова (2005). Административна реформа
и мотивация за работа на държавните служители.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:.............../П/...................
(гл. инспектор Надя Радковска)

