МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
ЗАТВОРА – СТАРА ЗАГОРА
Приложение № 1 към
рег. № 1206 / 31.05.2018г.
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
Конкурсната комисията, назначена със заповед № ЛС-13-44/23.03.2018г.на
министъра на правосъдието за провеждане на конкурс, обявен със заповед № ЧР05-88/15.03.2018г.за заемане на 1 (една) вакантна бройка за длъжността „Старши
експерт (труд и работна заплата)“ в затвора в гр. Стара Загора І-ва категория, реши:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Тодор Здравков Пенчев;
2. Елена Димитрова Георгиева;
3. Емилия Севова Вълева.
Няма недопуснати до конкурс кандидати.
Посочените допуснати кандидати да се явят за решаване на тест на
15.06.2018г. от 09,45 часа в сградата на затвора в гр. Стара Загора, кв.
„Индустриален“.
Начало на теста – 10,00 часа.
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 (двадесет) 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 15.06.2018г. в 13.30 часа в
сградата на затвора в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“.
С кандидатите, постигнали резултат от теста над минималния, ще се проведе
интервю на 15.06.2018г. в 14,00 часа в сградата на затвора в гр. Стара Загора, кв.
„Индустриален“.
Минималната средноаритметична оценка, при която кандидатът се счита за
успешно издържал интервюто е 20 (двадесет) точки, по критериите от формуляр
съгласно приложение № 4 към чл.32, ал.3 от НПКДС.
Окончателният резултатът е равен на сбора от резултата от теста, умножен
по коефициент 3 (три) и средноаритметичната оценка от интервюто, умножена по
коефициент 5 (пет).

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на теста:

1.Кодекс за социалното осигуряване (КСО);
2.Кодекс на труда (КТ);
3.Закон за изпълнение на наказанията и задържане под стража (ЗИНЗС);
4.Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържане под
стража(ППЗИНЗС);
5.Закон за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР);
6.Закон за държавния служител;
7.Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
8.Закон за бюджета за ДОО (държавно обществено осигуряване);
9.Закон за държавния бюджет;
10.Закон за здравното осигуряване;
11.Наредба за работно време, почивките и отпуските;
12.Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
13.НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят
осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна
неработоспособност или за бременност и раждане;
14.НАРЕДБА No Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица;
15.Закон за корпоративното подоходно облагане;
16.Инструкции на НОИ и НАП.
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