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СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ЕТАП „СТРУКТУРИРАНО ИНТЕВРЮ”
за длъжност: „Началник на сектор „Социална дейност и възпитателна работа””,
в

затвора в град София І-ва категория

Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЧР-05-159/26.06.2019 г. на
министъра на правосъдието, 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 Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС04-1538/01.12.2017г. на Министъра на правосъдието,
РЕШИ:
ДОПУСКА до участие в етап „Структурираното интервю” кандидата, преминал
елиминаторния праг при проверката на професионалните знания:
Окончателна
До етап
Писмена
Входящ № на
оценка от
№
Кандидат
“Структурирано
работа
заявлението
писмената
интервю”
работа
Десислава
Писмена
Димитрова
1.
5.00
Допуснат
работа 1
5771/09.07.2019 г.
Георгиева
НЯМА НЕДОПУСНАТИ кандидати до етап „Структурирано интервю”.
Психологичното изследване с участника в конкурсната процедура, преминал
елиминаторния праг при проверка на професионалните знания, да се проведе на
27.08.2019 г. от 09.00ч. в сектор „Психологическа лаборатория“ при ГДИН, гр. София,
ул. “майор Векилски” № 2. При явяването си кандидатът е длъжен да се яви 15 минути

преди обявения начален час и да носи със себе си служебна карта, както и 2 /два/ броя
химикалки.
Структурираното интервю, ще се проведе на 10.09.2019 г. от 14.00 ч. в
сградата на ГДИН.
Настоящият списък – приложение 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.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/п/…...………
комисар Юлиян Шемширов
ЧЛЕНОВЕ: 1………………/п/………………..…
инспектор Мариета Цолова
2 ………..……/п/…………………..
главен инспектор Десислав Трайков
3…….………/п/……………………
инспектор Славиела Атанасова
технически секретар:……/п/……….
мл. инсп. Т. Павлова

