МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
ЗАТВОРА – град С О Ф И Я I-ва категория
1309 град София, бул. “Ген. Н. Столетов” № 21
телефон 921 8412, факс 931 12 43, Е-mail: zatvor.sf@gdin.bg

Приложение № 1 към
Рег. № 2740/22.05.2019 г.
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
Конкурсната комисията, назначена със заповед № ЛС-04-82/11.04.2019г. на
министър на правосъдието и обявление за провеждане на конкурс за заемане на 1 (една)
вакантна бройка за длъжността „Главен счетоводител” в затвора в град София I-ва
категория към Главна дирекция „Изпълнение на наказания” при Министерство на
правосъдието,
Р Е Ш И:
Допуска до конкурс следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ваньо Симеонов Иванов
Еленица Велинова Трайков
Марияна Недялкова Янтанска
Огняна Илиева Йоргова
Христинка Цонева Златарева
Цветелина Атанасова Първанова

Няма не допуснати до конкурс кандидати.
Посочените допуснати кандидати да се явят за решаването на тест на 30.05.2019
г. в 08.45 часа в сградата на затвора в град София I-ва категория, адрес: гр. София, бул.
„Ген. Н. Столетов“ № 21.
Начало на теста - 09:00 ч.
Тестът съдържа 30 (тридесет) въпроса с по 1 (един) възможен верен отговор.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста е 20
верни отговора. Всеки верен отговор носи по 1 (една) точка. Време за решаване на
теста – 60 (шестдесет) минути.
Резултатите от теста ще бъдат обявени на 30.05.2019 г. в 14:00 ч. в сградата на
затвора в град София I-ва категория, адрес: гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21.
С кандидатите, постигнали резултат от теста над минималния, ще се проведе
интервю на 30.05.2019 г. в 14:30 ч. в на затвора в град София I-ва катрегория, адрес: гр.
София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21.
Минимална средноаритметична оценка, при която кандидатът се счита за
успешно издържал интервюто е 20 точки, по критериите от формуляр съгласно
приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС.

Резултатът от теста се умножава по коефициент 3, а средноаритметичната
оценка от интервюто се умножава по коефициент 5.
Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на
теста:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Закон за счетоводството;
Закон за корпоративното подоходно облагане;
Закон за държавния служител;
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
Закон за данък върху добавената стойност;
Закон за държавния бюджет на Република България;
Закон за публични финанси;
Кодекс за социалното осигуряване (КСО);
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
Сметкоплан на бюджетните организации;
Единна бюджетна класификация;
ДДС № 20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите;
ДДС № 14/30.10.2013 г. на Министерство на финансите;
Закон за изпълнение на наказанията и задържане под стража (ЗИНЗС);

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 град София І-ва категория.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.............../п/.............................
/старши комисар Павел Павлов/

