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Приложение № 1
към рег. № 2502/01.06.2018 г.

СПИСЪК
ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
За
длъжността:
„Старши
експерт
(материално-техническо
снабдяване)“ – 1 (една) вакантна длъжност в Затвор Бургас І-ва категория
при Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“.
На основание чл. 20 и чл. 21 от НПКДС и протокол с
рег. № 2502/01.06.2018 г. комисия, назначена със заповед № ЧР-05130/25.04.2018 г. на министъра на правосъдието и обявление, заседава в
пълен състав и въз основа на преценка на представените от кандидатите
документи реши:
I. ДОПУСКА до конкурсна процедура следните кандидати:
1.
2.
3.
4.

Нина Валентинова Ерменкова
Иван Димитров Семов
Росица Иванова Зафирова
Антоан Живков Пеев

№ по ред

II. Недопуска до конкурс следните кандидати:

1

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Мирослав Илиев Георгиев

Представените документи не
удостоверяват изискуемата
професионална област на
придобито висше образование,
съгласно Раздел II на
обявлението

III. Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на
27.06.2018 г. от 09:45 ч. в сградата на Затвор Бургас, адрес: гр. Бургас,
ул. Индустриална № 88.
Начало на теста – 10:00 ч.

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 27.06.2018 г. в 14:45 ч. в
сградата на Затвор Бургас, ул. Индустриална № 88.
С кандидатите, постигнали резултат от теста над минималния, ще се
проведе интервю на 27.06.2018 г. в 15:00 ч.
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 за 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 обществени поръчки;
4. Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;
5. Закон за счетоводството;
6. Закон за безопасност на храните;
7. Закон за държавния служител;
8. Закон за министерството на вътрешните работи;
9. Правилник за прилагане на Закон за министерството на
вътрешните работи;

Председател:………. …п……………..…
/старши комисар Бранимир Мангъров /

