МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
ЗАТВОРА – ВАРНА
Приложение №1
към рег.№ 10361/12.11.2018 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В
КОНКУСНА ПРОЦЕДУРА, ЕТАП „ПРОВЕРКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ЗНАНИЯ”
за длъжността : „Инспектор VII-IV степен /социална дейност и възпитателна работа/“
в

в затвора в гр.Варна I-ва категория – 1 /една/ вакантна
бройка
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

при

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № ЧР-05-274/24.10.2018 г.
на министъра на правосъдието, въз основа на преценката на представените от
кандидатите документи и предвид определените условия, на които същите
трябва да отговарят, и на основание т. 14, буква „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 министерството на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-1538/01.12.2017 г. на Министъра на правосъдието,
РЕШИ:
1. ДОПУСКА до участие в конкурсна процедура за длъжност „Инспектор
VII-IV степен /социална дейност и възпитателна работа/“ - 1 /една/ вакантна
бройка в затвора в гр. Варна I-ва категория следният кандидат:
№

Регистрационен номер
на заявлението

1.

10129/05.11.18 г.

Име, презиме, фамилия
младши инспектор Валентин Апостолов Апостолов

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ.

II.
Етап от конкурсната процедура „Проверка на професионалните
знания“ с допуснатия кандидат ще се проведе на 16.11.2018 г. от 10,00 часа в
сградата на затвора в гр.Варна I – ва категория: ул. “Христо Смирненски“ 19.
В деня на изпита кандидата следва да се яви не по-късно от 15 минути
преди обявеното начало и да носи в себе си служебната си карта и два броя сини химикалки.
Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати да се обяви в електронната страница на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в затвора в гр.Варна I – ва категория.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:................./П/...................
/старши комисар Йордан Йорданов/
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………/П/……..…..
/ Нели Кирова /

