Приложение № 1
към рег. № 1631/20.02.2019 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
за длъжността „Главен надзирател IV-I степен“ в сектор „Арести“
към Областна служба „Изпълнение на наказанията” – София
Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-27/01.02.2019 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:
I. ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура, както следва:
№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7

№ на заявление

Кандидат

Рег. № 2240/08.02.2019 г. по описа на
ОСИН – София
Рег. № 2241/08.02.2019 г. по описа на
ОСИН – София
Рег. № 2264/08.02.2019 г. по описа на
ОСИН – София
Рег. № 2330/11.02.2019 г. по описа на
ОСИН – София
Рег. № 2333/11.02.2019 г. по описа на
ОСИН – София
Рег. № 2628/15.02.2019 г. по описа на
ОСИН – София
Рег. № 180/13.02.2019 г. по описа на
затвора в гр. Бобов дол I-ва категория

младши инспектор Драгомир Георгиев Георгиев
младши инспектор Кристиян Пламенов Велчов
младши инспектор Димитър Николаев Диков
младши инспектор Александър Методиев Николов
младши инспектор Росен Кирилов Кирилов
младши инспектор Георги Миленов Грозев
младши инспектор Младен Михайлов Пенев

II. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура, както следва:
1. Младши инспектор Тихомир Лишев Стоянов – не отговаря на изискванията по раздел І., т.
2 от заповедта за обявяване на конкурсната процедура. Кандидатът не е представил
диплома за висше образование съгласно посочените в изискванията област на висше
образование, професионално направление и специалност.
2. Младши инспектор Ирек Пламенов Спасов - не отговаря на изискванията по раздел І., т. 2
от заповедта за обявяване на конкурсната процедура. Кандидатът не е представил диплома
за висше образование съгласно посочените в изискванията област на висше образование,
професионално направление и специалност.
III. Етап “Проверка на професионалните знания” с допуснатите кандидати, ще се проведе
на 12.03.2019 г. от 09,00 ч. в сградата на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“.
Кандидатите да се явят за провеждане на етап “Проверка на професионалните знания” на 12.03.2019
г. в 08,45 ч. в сградата на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“, като носят служебна карта
и два химикала, пишещи в син цвят.

IV. Настоящият списък да се обяви в електронната страница на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в ОСИН –
София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................../П/............................
главен инспектор Емил Русев
ЧЛЕНОВЕ:
1. .................../П/..................................
гл. инспектор Маргарита Дойчинова
2. ..................../П/................................
инспектор Наталия Хъмчева
3. ...................../П/...............................
инспектор Цветелина Миланова
4. ...................../П/...............................
инспектор Нина Даганова
ТЕХНИЧЕСКИ
СЕКРЕТАР:................./П/..................................
младши инспектор Десислава Цекова

