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Рег. № 5072/04.10.2018 г.
гр. Бургас

ПРОТОКОЛ
Днес 04.10.2018 г., в изпълнение на заповед № ЧР-05176/21.06.2018 г. на министъра на правосъдието за провеждане на
конкурсна процедура за преминаване в по-висока по вид длъжност /в
ръководна/ на държавни служители в Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“, за 1 (една) вакантна ръководна длъжност „Началник на
сектор II-ра категория в затворническо общежитие „Житарово” II-ра
категория към Затвор Бургас І-ва категория, проведе заседание.
На заседанието не присъства старши комисар Бранимир Мангъров –
началник на Затвор I-ва категория в Затвор Бургас І-ва категория, поради
служебна командировка.
Заседанието 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 ОБЯВЯВА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ, както следва:
I-во място: инспектор Диана Атанасова Александрова
II-ро място: инспектор Виктор Димов Новаков
На основание чл. 28 от /Правилата/ началника на Затвор Бургас I-ва
категория ще предложи инспектор Диана Атанасова Александрова да
бъде преназначена на длъжността „Началник на сектор II-ра категория в
затворническо общежитие „Житарово” II-ра категория към Затвор Бургас
І-ва категория.
На основание т. 28.1. от Правилата, при незаемане на длъжността от
класирания на първо място, се изготвя предложение по т. 28 от Правилата
за следващия в класирането.

Настоящият протокол да се обяви в електронната страница на Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията” и на таблото за обяви, поставено
на общодостъпно място в Затвор Бургас.

Комисия:
Зам.-председател:
……………/п/…………………
/гл. инсп. Методий Владимиров/
Членове:
1. инспектор Николай Стайков ……/п/………

2. инспектор Живка Янева…………/п/………

3. инспектор Николай Стоянов ……/п/……

4. инспектор Анг. Ставрев ……/п/……

