МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” – Затвор в гр. Сливен
Приложение № 1
Към протокол Рег. № 2963/17.07.2017 г.
гр. Сливен

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ЕТАП „ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ“

За длъжност: „ИНСПЕКТОР VІІ-ІV СТЕПЕН (СДВР)“,
в Затвора в гр. Сливен ІІІ –та категория
Конкурсна комисия, определена със заповед № ЧР-05-131/25.05.2017 г.
на министъра на правосъдието, за провеждане на конкурсна процедура за
назначаване на държавна служба в затвора в гр. Сливен ІІІ –та категория,
за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна
първоначална професионална подготовка - 1 (една) вакантна длъжност
„Инспектор VІІ-ІV степен (социална дейност и възпитателна работа)”,
на основание решението си взето на 17.07.2017 г., ОБЯВЯВА утвърдени
резултати след етап „Изследване на интелектуалните способности и
езикова култура“, списъци с допуснати и недопуснати кандидати до етап
„Психологическо изследване“ и съобщения по процедурата, както следва:
1. Класиране на кандидатите, съгласно получения от тях индивидуален
резултат от проведения етап „Изследване на интелектуалните способности и
езикова култура”:
КАНДИДАТ
Име, презиме, фамилия

№

Резултат
(в точки)

Забележки

1

РОКСАНА ИВАНОВА РАДКОВА

27

преминава

2

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СПАСОВ

21

преминава

3

ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

17

преминава

4

ЦВЯТКО ХРИСТОВ ВАНЧЕВ

16

преминава

5

СВЕТЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

11

преминава

2. Кандидати, които СЕ ДОПУСКАТ до етап „Психологическо
изследване“ - съгласно т. 27.2. от Правилата за назначаване на държавна
служба в ГД”ИН” и ГД”Охрана” при МП:
№
1.
2.
3.

Вх. №
2347
2568
2571

Дата
09.06.2017
19.06.2017
20.06.2017

Име, презиме, фамилия
РОКСАНА ИВАНОВА РАДКОВА
ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СПАСОВ
1

3. Кандидати, които НЕ СЕ ДОПУСКАТ до етап „Психологическо
изследване“ - съгласно т. 27.2. от Правилата за назначаване на държавна
служба в ГД”ИН” и ГД”Охрана” при МП:
№
1.

Вх. №
2370

Дата
13.06.2017

Име, презиме, фамилия

2.

2525

15.06.2017

СВЕТЛА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

ЦВЯТКО ХРИСТОВ ВАНЧЕВ

4. Етапът „Психологическо изследване” да се проведе от Експертната
група определена в заповедта за обявяване на конкурсната процедура,
на 01 август 2017 г. от 09.00 ч. в сградата на ГДИН на адрес: гр. София,
ул. „Майор Векилски” № 2.
Допуснатите до етапа кандидати трябва да се явят на посочения адрес
на 01 август 2017 г., в 08.30 часа, с документ за самоличност и пособия
за работа - химикали, за провеждане на етапа.
Неявяването на кандидата в определените за провеждане на етапа
дата и час се приема за доброволен отказ.
Когато същото е по уважителна причина, която е попречила, затруднила
или направила невъзможно явяването на конкурсния етап, кандидатът може
най-късно до началото на провеждане на изследването да подаде заявление
до председателя на конкурсната комисия, за определяне на друга дата или
час за явяване, в рамките на срока за провеждане на етапа. Към заявлението
кандидатът задължително прилага официален документ, удостоверяващ
възпрепятстващите обстоятелства.
Настоящото Приложение да се изпрати своевременно за обявяване на
електронната страница на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“,
да се постави на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място пред
затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория и на електронната страница на затвора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

______________
/ комисар Й. Данев /

Изготвил: Иринка Атанасова, технически сътрудник (анализатор досиета) ………..………….…………………
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