Приложение № 1
към протокол
рег. № 12967 / 06.08.2019 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И СТРУКТУРИРАНО
ИНТЕРВЮ
за 1(една) вакантна щатна бройка
за длъжност “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 на основание т. 14, буква „г“, 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(Правилата),
Р Е Ш И:

Писмена
разработк
а№

І. Обявява резултатите от етап „Проверка на професионалните знания на
кандидатите чрез писмена разработка“:

1

Кандидат

Иван Илиев Иванов

Окончателна
оценка от
писмената
работа
3,75

Преминал/
Непреминал
елиминаторния
праг
Непреминал

ІІ. На основание т.23.6 от Раздел ІV на Правилата утвърждава и обявява
резултатите от етап „Проверка на професионалните знания на кандидатите
чрез писмена разработка“ и НЕ ДОПУСКА до участие в следващите етапи,
както и прекратява участието в конкурсната процедура, както следва:

1

№

1

Рег. № на заявлението

Рег.№6117/01.07.2019г. по
описа на ГДИН

Трите имена

Основание за
недопускане:

Иван Илиев Иванов

т.23.6
от
Правилата:“Кандидати,
получили
оценка
на
професионалните знания,
по-ниска от определения
в заповедта елиминаторен
праг, отпадат от понататъшно участие в
конкурса.“
т.1.3 от раздел ІІІ на
заповед
№ЧР-05156/19.06.2019
г.
на
министъра
на
правосъдието:“Определям
елиминаторен праг при
проверка
на
професионалните знание
на
кандидатите
–
окончателна оценка 4,00
(четири)“.

ІІІ. Настоящият списък-приложение да се обяви в електронния сайт на
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и на таблото за обяви,
поставено на общодостъпно място в ОСИН – София.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..........п..............
/гл. инсп. Ценка Джонева/
ЧЛЕНОВЕ:
1. ........п......................
/инсп. А.Чернев/

2. ........п...................
/инсп. Л.Костова/

3. ...........п...................
/инсп. А.Банкова/

Технически секретар:………п……………..
/мл.инсп.Десислава Станкова/
2

