Приложение № 1
към протокол
рег. № 11115 / 05.07.2019 г.
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
за длъжността “Инспектор VІI-IV степен“
(сигурност на системата за електронно наблюдение)
в Областна служба „Изпълнение на наказанията” – София
Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-156/19.06.2019 г. на
министъра на правосъдието и въз основа на преценката на представените от кандидатите
документи и на основание чл. 157, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните
работи, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража, във връзка с глава В, раздел II, т. 14, букви „а“, „б“ и „в“ от Правила 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-041538/01.12.2017 г. на министъра на правосъдието(Правилата),
Р Е Ш И:
І. ДОПУСКА до участие в конкурса, кандидатът отговарящ на общите и
специфични изисквания по т. 1 и т. 2 от заповед № ЧР-05-156/19.06.2019 г. на -министъра
на правосъдието, както следва:
№

Рег. №

Трите имена

1

Рег.№6117/01.07.2019г. Иван Илиев Иванов
по описа на ГДИН
ІІ. НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура:

№

1

Рег. №
по описа на ОСИН –
София

Забележка:
Трите имена

Рег.№10777/01.07.2019г.
по описа на ОСИН
Георги Иванов Зафиров
София

не
отговаря
на
изискванията по т.2 от
заповед
№
ЧР-05156/19.06.2019г.
на
министъра
на
правосъдието

1

На основание т. 29 и т.29.1 от раздел Г на Правилата „Кандидатите могат да обжалват
недопускането до участие в конкурса пред министъра на правосъдието, чрез председателя
на конкурсната комисия в 7-дневен срок от обявяване на списъка“.
ІІІ. Допуснатият кандидат да се яви на 06.08.2019г., в 08:45 часа в Областна служба
„Изпълнение на наказанията“ – София, бул.“Д-р Г.М.Димитров“№42 за провеждане на
конкурсния етап „Проверка на професионалните знания” чрез писмена разработка.
ІV. Списъкът да се обяви в електронния сайт на Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията” и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в ОСИН – София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............П................
/комисар Цветан Цветков/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........П.....................
/гл. инсп. Ценка Джонева/
ЧЛЕНОВЕ:
1. .............П.................
/инсп. А.Чернев/
2. .............П..............
/инсп. Л.Костова/
3. ............П..................
/инсп. В.Сотирова/
4. ...........П...................
/инсп. А.Банкова/

Технически секретар:…………П…………..
/мл.инсп.Десислава Станкова/

2

