Приложение № 1
към рег. № 5304/04.06.2018 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-139/04.05.2018 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,
Р Е Ш И:
1.ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура:
В областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Плевен за „Началник на сектор ІІ-ра
категория в Районна служба ,,Изпълнение на наказанията“ - Монтана ІІ-ра категория“ - 1
(една) вакантна длъжност следните кандидати:

№ по ред

Кандидати

1.

Инспектор Адриана Борисова Ангелова - Младенова

2.

Инспектор Тоня Ангелова Димитрова

2. По точка 2 от дневния ред, етап “Проверка на професионалните знания” с
допуснатите кандидати ще се проведе на 14.06.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на Главна
дирекция “Изпълнение на наказанията“. Същите следва да се явят най-късно 15
минути преди обявеното начало, като носят служебна карта и два химикала, пишещи
син цвят.
3. Етап „Психологичното изследване“ с участниците в конкурсната процедура,
преминали елиминаторния праг при проверка на професионалните знания, ще се
проведе на 26.06.2018 г. от 09.00 ч. в сектор „Психологическа лаборатория“ при
ГДИН, гр. София, ул. “Майор Векилски” № 2. Същите следва да се явят най-късно 15
минути преди обявеното начало, като носят служебна карта и два химикала, пишещи
син цвят.

Към настоящият протокол да се изготви приложение-списък на допуснатите и
недопуснати кандидати, който да се обяви в електронната страница на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията” и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място
в районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Монтана ІІ-ра категория при
областна служба „Изпълнение на наказанията“ – Плевен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
……………/П/…………..
комисар Юлиян Шемширов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
……………/П/…………………..
комисар Стела Мънева
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………/П/………………….
гл. инспектор Васко Бабаджанов
2. ......................./П/.............................
гл.инспектор Даниела Йорданова
3. ......................./П/.............................
инспектор Ренета Луканова
4. ......................./П/.............................
инспектор Донка Иванова
5. ………………/П/…………………
Димитър Кръстев – старши експерт ЧР

ТЕХНИЧЕСКИ
СЕКРЕТАР:................../П/.................................
Димитър Кръстев - старши експерт ЧР

