МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
Рег. № 4360 Екз. № ед.
гр. София, 10.05. 2018 г.

П Р О Т О К О Л
Днес, 10.05.2018 г., в изпълнение на заповед № ЧР-05-73/07.03.2018 г. на министъра на
правосъдието за обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни
служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за 1 (една) вакантна ръководна
длъжност „Началник на сектор ІІI - та категория в Районна служба ,,Изпълнение на наказанията“
- Смолян ІІI - та категория към Областна служба ,,Изпълнение на наказанията“ - Пловдив,
определената със същата заповед конкурсна комисия, проведе заседание.
На заседанието не присъстват гл. инспектор Тотьо Боев - началник на сектор
„Психологическа лаборатория“ към отдел СДВРП при ГДИН и инспектор Трифон Чолаков –
старши юрисконсулт в ОСИН гр. Пловдив. Заседанието на комисията е редовно, тъй като
присъстват 2/3 от членовете на комисията.
На основание т. 30 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, комисията
обяви КРАЙНО КЛАСИРАНЕ, както следва:
За длъжността „Началник на сектор ІІI - та категория в Районна служба ,,Изпълнение на
наказанията“ - Смолян ІІI - та категория към Областна служба ,,Изпълнение на наказанията“ Пловдив - кандидатът инспектор Емил Русков Мусърлиев, със заявление за участие
вх. № 444/21.03.2018 г. по описа на РСИН гр. Смолян.
Настоящият протокол 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
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............../П/.......................
комисар Юлиян Шемширов
ЧЛЕНОВЕ:
1. ...................../П/................................
комисар Иван Гълъбов
2. ...................../П/................................
гл. инспектор Даниела Йорданова
3. ..................../П/.................................
инспектор Соня Пачеджиева
……………/П/……………………..
Стоянка Малинова – деловодител в ОСИН Пловдив

