Приложение № 1
към рег. № 1311/12.04.2018г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
за длъжността „Главен надзирател ІV-І степен” в затвора в гр. Ловеч І-ва категория
Конкурсна комисия, назначена със заповед № ЧР-05-64/21.02.2018 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-04-1538/01.12.2017г. на министъра
на правосъдието,
РЕШИ:
ДОПУСКА до участие в структурираното интервю кандидатите, преминали
елиминаторния праг при проверка на професионалните знания.
№ по
Входящ № на заявлението
Кандидати
ред
3.
538/07.03.18г
Илия Минчев Караниколов
4.
539/07.03.18г
Веско Иванов Весков
6.
546/07.03.18г
Деян Петков Цачков
НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсна процедура:
№ по
Входящ № на заявлението
Кандидати
ред
1.
540/07.03.18г
Добрин Стоянов Георгиев
2.
517/02.03.18г
Младен Цветанов Русков
Психологическото изследване с участниците в конкурсната процедура,
преминали елиминаторния праг при проверка на професионалните знания, да се проведе на
02.05.2018г. от 09.00 ч. в сектор „Психологическа лаборатория” при ГДИН, гр. София, ул.
„майор Векилски” № 2. При явяването си на психологическо изследване всеки кандидат
трябва да носи със себе си служебна карта и две химикалки.
Структурираното интервю, ще се проведе на 15.05.2018г. от 10.30 ч.
в сградата на затвора в гр. Ловеч в кабинета на началника на затвора старши комисар Розалина
Ганекова – началник на затвора в гр. Ловеч І-ва категория и председател на конкурсната
комисия.
Настоящият списък да се обяви в електронната страница на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в
затвора в гр. Ловеч І-ва категория.

техн.секретар:
/п/
Павлинка Миткова

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/
ст.комисар Розалина Ганекова

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/
гл. инспектор Богомил Бешев

ЧЛЕНОВЕ:

1.
/п/
гл.инспектор Николай Николов
2.
/п/
инспектор Ваня Вълкова
3.
/п/
инспектор Пепа Недялкова

