МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
Рег. № 3827 Екз. № ед.
гр. София, 24.04.2019 г.

П Р О Т О К О Л
Днес 24.04.2019 г., в изпълнение на заповед № ЧР-05-27/01.02.2019 г. на министъра на
правосъдието за обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на
държавни служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за 3 (три) вакантни
изпълнителски длъжности „Главен надзирател IV-I степен“ в сектор „Арести“ при Областна
служба „Изпълнение на наказанията“ - София, определената със същата заповед конкурсна
комисия, проведе заседание.
В заседанието на комисията не присъстват Росен Милотинов – поради прекратяване на
служебното правоотношение и инспектор Наталия Хъмчева – инспектор IV-та степен в сектор
„Организация и управление на човешките ресурси“ при ГДИН – в отпуск.
Заседанието на комисията 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 мл. инсп. Кристиян Пламенов Велчов;
II-ро място мл. инсп. Александър Методиев Николов;
III-то място мл. инсп. Драгомир Георгиев Георгиев;
IV-то място мл. инсп. Росен Кирилов Кирилов;
V-то място мл. инсп. Георги Миленов Грозев

Кандидатите спечелили конкурсната процедура за длъжността „Главен надзирател IV-I
степен“ в сектор „Арести“ при Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – София, са
както следва:
I-во място мл. инсп. Кристиян Пламенов Велчов;
II-ро място мл. инсп. Александър Методиев Николов;
III-то място мл. инсп. Драгомир Георгиев Георгиев

Настоящият протокол 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/...............................
гл. инспектор Емил Русев
ЧЛЕНОВЕ:
1. ................../П/...................................
гл. инспектор Маргарита Дойчинова
2. .................../П/.................................
инспектор Цветелина Миланова
3. ..................../П/................................
инспектор Нина Даганова
ТЕХНИЧЕСКИ
СЕКРЕТАР:......................./П/............................
младши инспектор Десислава Цекова

