Приложение № 1 към рег. № 3301/04.04.2018 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Конкурсната комисия, назначена със заповед № № ЧР-05-73/07.03.2018 г. на министъра на
правосъдието, на основание т. 14, букви „б“ и „в“ от Правилата за условията и реда за провеждане
на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към министъра на
правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1538/01.12.2017 г. на министъра на правосъдието,

-

ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура, както следва:
„Началник на сектор Районна служба „Изпълнение на наказанията“- Смолян ІII-та
категория“ към Областна служба „Изпълнение на наказанията“ - Пловдив, - 1 (една)
вакантна длъжност
№ на заявление

Кандидат

Рег. № 444/21.03.2018 г.

инспектор Емил Русков Мусърлиев

Рег. № 443/21.03.2018 г.

инспектор Елена Лазарова Динкова

НЕ ДОПУСКА инспектор Росен Петров Андонов – инспектор IV – та степен в
пробационна служба – звено Пловдив към РСИН гр. Пловдив при ОСИН гр. Пловдив, тъй като
същият не отговаря на изискванията в т. 3, прил. 2 от заповед № ЧР-05-73/07.03.2018 г. на
министъра на правосъдието.
2. По точка 2 от дневния ред, етап “Проверка на професионалните знания” с
допуснатите кандидати, ще се проведе на 19.04.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на Главна дирекция
“Изпълнение на наказанията“. Кандидатите да се явят за провеждане на етап “Проверка на
професионалните знания” на 19.04.2018 г. в 09,45 ч. в сградата на Главна дирекция “Изпълнение
на наказанията“, като носят служебните си карти и два химикала, пишещи син цвят.
3. Психологичното изследване с участниците, преминали елиминаторния праг при
проверка на професионалните знания, да се проведе на 26.04.2018 година от 09.00 часа в сектор
„Психологическа лаборатория“ при ГДИН, гр. София, ул. „М-р Векилски“ № 2. При явяването си
на психологичното изследване кандидатите трябва да носят със себе си служебна карта и две
химикалки.
Настоящият списък да се обяви в електронната страница на Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в ОСИН – Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................/П/................................................
ст.комисар Митко Димитров
1. ..................../П/.................................
комисар Иван Гълъбов
2. ..................../П/................................
гл.инспектор Даниела Йорданова
3……………../П/……………………
гл.инспектор Тотьо Боев
4……………../П/…………………….
инспектор Трифон Чолаков

