Приложение № 1
към рег. № 5940/25.06.2019 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
за длъжността „Инспектор VII-I степен (материално и вещево осигуряване)“ в сектор „Логистика и
обществени поръчки“ към отдел „Финансово-ресурсно осигуряване“
при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-138/05.06.2019 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

№ на заявление

Кандидат

Рег. № 5352/14.06.2019 г. по описа на
младши експерт Младен Георгиев Наумов
ГДИН
II. Етап “Проверка на професионалните знания” с допуснатия кандидат, ще се проведе на
04.07.2019 г. от 09:00 ч. в сградата на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“. Кандидатът
да се яви за провеждане на етап “Проверка на професионалните знания” на 04.07.2019 г. в 08:45 ч. в
сградата на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“, като носи служебна карта и два
химикала, пишещи в син цвят.
III. Психологичното изследване с участника в конкурсната процедура, преминал
елиминаторния праг при проверка на професионалните знания, да се проведе на 15.07.2019 г. от
09:00 ч. в сектор „Психологическа лаборатория“ при ГДИН, гр. София, ул. “Майор Векилски” № 2.
При явяването си на психологично изследване кандидатът трябва да носи със себе си 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 ГДИН.
ПДСЕДАТЕЛ:
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................/П/.........................
гл. инспектор Нина Главчовска
ЧЛЕНОВЕ:
1. ............................../П/...................................
инспектор Десислава Симеонова
2. ............................../П/...................................
инспектор Любка Георгиева
3. .............................../П/..................................
инспектор Ренета Луканова
4. ................................/П/.................................
инспектор Мариела Влъчкова
ТЕХНИЧЕСКИ
СЕКРЕТАР:............./П/.........................
младши инспектор Десислава Цекова

