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Приложение № 1
към Протокол рег. № 1693/08.04.2019 г.

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ
за длъжност: „Началник на сектор II-ра категория”,
в затворническо общежитие „Казичене” II-ра категория към
затвора в град София І-ва категория
Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-33/06.02.2019 г. на
министъра на правосъдието, на основание т. 14, буква „г” и „д” 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 Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед
№ ЛС-04-1538/01.12.2017г. на Министъра на правосъдието /Правилата/,
РЕШИ:
Обявява резултатите от проведеното структурирано интервю с кандидатите,
преминали елиминаторния праг при проверка на професионалните знания:
Крайни оценки от Картите за оценка
СредноЗабеВх. № на
Три имена
на членовете на конкурсната комисия
аритметична
лежка
заявлението
стойност

1843/
21.02.2019 г.

Роман
Георгиев
Узунов

5.67

5.67

5.00

5.33

5.67

5.47

На основание т. 26 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
Министерство на правосъдието /Правилата/, утвърдени със заповед № ЛС-041538/01.12.2017 г. на Министъра на правосъдието, комисията обявява крайната оценка
на кандидатите преминали елиминаторния праг при структурираното интервю,
формирана като сбор от оценката на професионалните знания и оценката от
структурираното интервю, както следва:

Вх. № на
заявлението

Три имена

Оценка от
писмената
разработка

Оценка от етап
„Структурирано
интервю”

Крайна
оценка

5.00

5.47

10.47

Роман
Георгиев
1843/
21.02.2019 г. Узунов

Забележка

На основание т. 27 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
Министерство на правосъдието /Правилата/, утвърдени със заповед № ЛС-041538/01.12.2017 г. на Министъра на правосъдието, комисията КЛАСИРА кандидата,
както следва:
за длъжността: Началник на сектор II-ра категория” в затворническо общежитие
„Казичене” II-ра категория към затвора в град София I-ва категория – 1 /една/ вакантна
длъжност – кандидата Роман Георгиев Узунов – със заявление за участие вх. №
1843/21.02.2019 г.
Настоящият списък – приложение да се обяви в електронната страница на
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на таблото за обяви поставено на
общодостъпно място в затвора в град София І-ва категория.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………/п/…...…………
старши комисар Павел Павлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/……...……
главен инспектор Емил Русев
ЧЛЕНОВЕ:

1………………/п/……………..
главен инспектор Десислав Трайков
2………………/п/………………
главен инспектор Тотьо Боев
3………………/п/………………
инспектор Славиела Атанасова

технически секретар:……/п/……….
мл. инсп. Т. Павлова

