Приложение № 1
към рег. № 724 /01.04.2019 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-65/07.03.2019 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:
ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура:
Затвора в гр. Пловдив ІІ –ра категория
- „Главен надзирател ІV-І степен“ - 1 (една) вакантна длъжност
№ по
ред
1

Кандидати със заявление №

Име, презиме и фамилия

№ 1866/13.03.2019 г.

Петър Ангелов Чочев

2

№127/15.03.2019 г.

Васил Розалинов Белев

3

№ 134/15.03.2019

Тодор Спиридонов Иванов

4

№ 133/15.03.2019 г.

Георги Ангелов Вригазов

5

№ 136/ 18.03.2019 г.

Димитър Георгиев Каракашев

6

№ 138/19.03.2019 г.

Динко Асенов Николов

7

№ 146/21.03.2019 г.

Христо Евтимов Петров

НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура:
Затвора в гр. Пловдив ІІ –ра категория
- „Главен надзирател ІV-І степен“ - 1 (една) вакантна длъжност
№ по
ред
1

Кандидати със заявление №
№ 141/20.03.2019 г.

Име, презиме и фамилия
Стоян Николов Пиронков

Основание за
недопускане
Кандидатът не
отговаря на
изискванията на
Раздел II., т. 1.1 от
заповед № ЧР-0565/07.03.2019 г.

Етап “Проверка на професионалните знания” с допуснатите кандидати, ще се
проведе на 15.04.2019 г. от 09,00 ч. в сградата на Затвора – гр. Пловдив II-ра категория, бул.
„Ал. Стамболийски“ №4. Кандидатите да се явят за провеждане на етап “Проверка на

професионалните знания” на 15.04.2019 г. в 08,45 ч. в сградата на Затвора – гр. Пловдив,
като носят служебна карта и два химикала, пишещи със синьо мастило.
Настоящият списък да се обяви в електронната страница на Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ и на таблото за обяви поставено на общодостъпно място в
затвора в гр. Пловдив ІІ–ра категория.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕ:……………………/п/………………..
гл. инсп. Запрян Илиев
ЧЛЕНОВЕ:
1. ................../п/...................................
Гл. инспектор Стефан Георгиев
2. ................../п/...................................
инспектор Ива Петрова
3. ................../п/..................................
инспектор Емилия Грамадникова
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР:

..................../п/................................
Христина Близнакова

