МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
ЗАТВОРА – ВАРНА
Варна - 9009, ул. “Христо Смирненски” 19, ЧР: 052 571405
Рег. № 7530
гр.Варна, 13.08.2018 г.

СПИСЪК
За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт
(човешки ресурси)“ в затвора град Варна I – ва категория към Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, обявен със заповед
№ ЧР-05-191/05.07.2018 г. на министъра на правосъдието.
Въз основа на преценката конкурсната комисия назначена със заповед № ЛС-1388/18.07.2018 г. на министъра на правосъдието реши:
1. Допуска до конкурса следните кандидати:
№
по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

1

Николай Кирилов Недев

2

Антон Василев Момчилов-Бурназки

3

Иван Николов Николов

4

Нели Красимирова Якова

5

Станислав Йорданов Йорданов
2. На основание чл. 20, ал. 2 от НКПДС НЕ допуска до конкурса следните
кандидати:

№
по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

1

Еюб Ахмедов Еюбов

2

Георги Янков Русев

3

Нели Атанасова Иванова

Основание за недопускане
- Представените документи не удостоверяват
наличието на необходимия професионален опит
или придобит ранг съгл. т. 3 на Раздел I от
обявлението;
- Няма представен документ за компютърна
грамотност съгл. т. 5 на Раздел V от обявлението
- Представените документи не удостоверяват
наличието на необходимия професионален опит
или придобит ранг съгл. т. 3 на Раздел I от
обявлението;
- Няма представен документ за компютърна
грамотност съгл. т. 5 на Раздел V от обявлението
- Представените документи не удостоверяват: 1.
изискуемото професионално направление 1.
„Педагогика”; 2. „Филология”; 3.4. „Социални
дейности”, 3.6. „Право”, 3.7. „Администрация и
управление” и 3.8. „Икономика” съгласно Раздел
II-ри от обявлението
2. наличието на необходимия професионален опит

4

Стилияна Богомилова Стоянова

5

Веселина Дамянова Кирилова

или придобит ранг съгл. т. 3 на Раздел I от
обявлението
Няма представен документ за компютърна
грамотност съгл. т. 5 на Раздел V от обявлението
Не представя документ, удостоверяващ наличието
на необходимия професионален опит или придобит
ранг съгл. т. 3 на Раздел I от обявлението

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.08.2018 г. от 09.45 ч. в
административната сграда на затвора гр. Варна, с адрес: гр. Варна, бул. „Христо
Смирненски“ № 19 за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал. 1 от НПКДС,
включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на ГД“ИН“ и с
професионалната област на длъжността.
Начало за провеждане на теста - 10:00 ч.
Тестът съдържа 30 (тридесет) въпроса с по 1 (един) възможен верен отговор.
Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка. Време за решаване на теста – 60
(шестдесет) минути. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно
издържал теста е 25 верни отговора.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на 21.08.2018 г. в 15.00 ч. в
административната сграда на затвора гр. Варна, с адрес: гр. Варна, бул. „Христо
Смирненски“ № 19.
С кандидатите, постигнали резултат от теста над минималния, ще се проведе
интервю на 21.08.2018 г. в 13.30 ч. в административната сграда на затвора гр. Варна, с
адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 19.
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 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под
стража;
3.Закон за Министерството за вътрешните работи;
4.Кодекс на труда;
5. Кодекс за социално осигуряване;
4. Закон за държавния служител
8.Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служител;
9.Правилата за назначаване на държавна служба в ГДИН и ГДО към министъра на
правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:................ /П/..........................
Старши комисар Йордан Йорданов
13.08.2018 г

