МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

СПИСЪК
За допуснатите и недопуснатите кандидати
Конкурсната комисията, назначена със № ЛС-04-1564/15.12.2017 г. на
министъра на правосъдието за провеждане на конкурс, обявен със заповед № ЧР-05330/28.11.2017 г. на ЗА министър на правосъдието и обявление за заемане на 1 (една)
вакантна бройка за длъжността „Старши експерт (човешки ресурси)“ в Областна
служба „Изпълнение на наказанията“ – Велико Търново към Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Марияна Иванова Калчева;
2. Владимир Великов Лечев;
3. Пенка Чанева Йорданова;
4. Стефан Иванов Велчев;
5. Весела Евтимова Тодорова.
Недопуска до участие в конкурс следните кандидати:
Име, презиме, фамилия на кандидата
Основание за недопускане
-Представените документи не удостоверяват наличието на
1. Венелин Мартинов Пастармаджиев

2. Емилия Методиева Гарева
3. Галина Косева Косева
4. Детелина Борисова Драганова
5. Марияна Наскова Стойкова
6. Ирина Захариева Атанасова
7. Даринка Йорданова Берова

8. Иглика Иванова Александрова

9. Дончо Иванов Мандиков
10. Вилма Натова Борисова
11. Галя Димитрова Чемберска

необходимия професионален опит или придобит ранг
съгл. т. 3 на Раздел I от обявлението;
-Няма представен документ за компютърна грамотност
съгл. т. 5 на Раздел V от обявлението.
-Представените документи не удостоверяват изискуемата
професионална област на придобито висше образование
съгласно Раздел II от обявлението.
-Не е представено копие на приложение от документ за
придобита образователно-квалификационна степен
съгласно т.3 на Раздел V от обявлението.
-Представените документи не удостоверяват наличието на
необходимия професионален опит или придобит ранг
съгл. т. 3 на Раздел I от обявлението;
-Представените документи не удостоверяват наличието на
необходимия професионален опит или придобит ранг
съгл. т. 3 на Раздел I от обявлението;
-Няма представен документ за компютърна грамотност
съгл. т. 5 на Раздел V от обявлението.
- Не е представено копие на приложение от документ за
придобита образователно-квалификационна степен
съгласно т.3 на Раздел V от обявлението;
-Няма представен документ за компютърна грамотност
съгл. т. 5 на Раздел V от обявлението.
-Представените документи не удостоверяват наличието на
необходимия професионален опит или придобит ранг
съгл. т. 3 на Раздел I от обявлението;
- Не е представено копие на приложение от документ за
придобита образователно-квалификационна степен
съгласно т.3 на Раздел V от обявлението.
-Няма представен документ за компютърна грамотност
съгл. т. 5 на Раздел V от обявлението.
- Не е представено копие на приложение от документ за
придобита образователно-квалификационна степен
съгласно т.3 на Раздел V от обявлението.
-Няма представени копие от документи, удостоверяващи
продължителността и областта на професионалния опит
или придобит ранг, съгласно т.4 на Раздел V от

12. Светлана Станчева Петкова

обявлението.
-Няма представен документ за компютърна грамотност
съгласно т. 5 на Раздел V от обявлението.

Посочените допуснати кандидати да се явят за решаването на тест на 22.02.2018
г. от 9,30 часа в сградата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София,
бул. „Ген. Н. Столетов” № 21.
Начало на теста - 10,00 часа
Тестът съдържа 30 (тридесет) въпроса с по 1 (един) възможен верен отговор.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 20
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 22.02.2018 г. в 13,30 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 22.02.2018 г. в 14,00 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 изпълнение на наказанията и задържането под стража;
2. Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража;
3. Закон за Министерството на вътрешните работи;
4. Кодекс на труда;
5. Кодекс на социалното осигуряване;
6. Закон за държавния служител;
7. Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС
№ 8 от 16.01.2004 г.; Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., Обн. ДВ. бр.6 от 23
Януари 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни
2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври
2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г.,
изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ.
бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от
30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2012г., изм. ДВ. бр.21 от 13
Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.;
8. Правилата за назначаване на държавна служба в ГДИН и ГДО към министъра
на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1540/01.12.2017 г. на
министъра на правосъдието..
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:................/П/...............
(комисар Борис Стратиев)

