Приложение № 1
Рег. № Р -2161
Плевен,16.04.2018г.
СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА
ЕТАП „ПРОВЕРКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ“
за длъжността : „Главен надзирател-IV-I степен”,
специфично наименование – инспектор
в
затвора гр. Плевен – ІІ-ра категория

Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-97/21.03.2018г. на
министъра на правосъдието, въз основа на преценката на представените от
кандидатите документи и предвид определените условия, на които същите
следва да отговарят, на основание т.14, букви „б“ и „в“ от Правилата 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:

Име, презиме и фамилия

Комплектност на
документите

Рег. № /дата

№ по ред

І. ДОПУСКА до участие в конкурсна процедура кандидатите за
длъжността „Главен надзирател-IV-I степен” в затвора гр. Плевен – ІІ-ра
категория, държавен служител със специфично наименование „инспектор“.
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3.

№.ВДимитър Йорданов Йорданов
2102/12.04.2018г.

Пълен
комплект

4.

№.ВТихомир Веселинов Атанасов
2103/12.04.2018г.

Пълен
комплект

Рег. №
/дата

1.

№.ВДрагомир Златков Николов
2100/12.04.2018г.

Не отговаря на
правилата за
провеждане на
конкурс за
преминаване в по
висока по вид
длъжност раздел-Б
т.6 „а“
2/мл.изпълнителска
при конкурс за
изпълнителска/

2.

№.ВХристо Цветозаров Цеков
2101/12.04.2018г.

Не отговаря на т.2 от
заповед №ЧР-0597/21.03.2018г. и
ЗИНЗС §3а.

3.

№.ВПавлин Крумов Гарвански
2104/12.04.2018г.

Не отговаря на
правилата за
провеждане на
конкурс за
преминаване в по
висока по вид
длъжност раздел-Б
т.6 „а“
2/мл.изпълнителска
при конкурс за
изпълнителска/

Име, презиме и фамилия

забеле
жка

№ по
ред

НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура:

ІІ. Допуснатите кандидати да се явят на 23.04.2018г. от 09.00
часа в затвора – гр.Плевен - ІІ-ра категория за провеждане на етапа от
конкурсната процедура „проверка на професионалните знания”.
В деня на изпита, кандидата следва да се яви най-късно 15 минути преди
обявеното начало и да носи в себе си служебната си карта.
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ІІІ. 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 гр. Плевен - ІІ-ра категория.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................./п/........................................
/ст.комисар Иван Петков
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/п/...................................
/главен инспектор Николай Козов/
ЧЛЕНОВЕ:1. ………………/п/………………………..
/гл.. инспектор Йотко Радоев/
2………………/п/…………………………
/инспектор Цветелина Миланова/
3………………/п/…………………………..
/инспектор Калин Главчовски/

Технически секретар: ………/п/………………..
/ Г.Илиева/
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