
М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  П Р А В О С Ъ Д И Е Т О 

 

З А П О В Е Д 

 

№  ЧР-05-109/19.04.2017 г. 

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и 

задържането под стража, във връзка с чл. 156, ал. 1 и ал. 5 от Закона за 

Министерството на вътрешните работи и Правила за назначаване на 

държавна служба в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна 

дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, утвърдени със заповед 

№ ЛС-04-1534/26.09.2014 г. на министъра на правосъдието, изменени и 

допълнени със заповед № ЛС-04-1462/26.10.2015 г. на министъра на 

правосъдието, допълнени със заповед № ЛС-04-240/02.02.2016 г. на 

министъра на правосъдието, изменени със заповед № ЛС-04-1477/29.08.2016 

г. на министъра на правосъдието и във връзка с Раздел ІІ от заповед № ЛС-

04-473/17.03.2017 г. на министъра на правосъдието, 

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС: 

 

за назначаване на държавна служба в затвора в гр. Сливен ІІІ-та 

категория за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква 

задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: 

 

Затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория 

- Надзирател ІІ-І степен – 6 (шест) вакантни длъжности (жени); 

- Надзирател ІІ-І степен – 3 (три) вакантни длъжности (мъже). 

 

1. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни 

физически лица, които отговарят на следните изисквания: 

- да имат само българско гражданство; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията; 

- да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за 

умишлено престъпление от общ характер. 
2. Специфични изисквания към кандидатите за постъпване на държавна 

служба: 

- да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на 

конкурса (Изискването не се прилага за кандидатите, които са лица, 

работещи по трудово правоотношение в ГДИН и ГДО, бивши и настоящи 

служители на ГДИН и ГДО); 

-  да притежават завършено средно образование; 

- да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, 

определени съгласно специализираната методика за изследване на 

физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в в 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция 

„Охрана“ (ГДО), съгласно приложение № 1 от Правилата за назначаване на 



държавна служба в ГДИН и ГДО към министъра на правосъдието, утвърдени 

със заповед № ЛС-04-1534/26.09.2014 г. на министъра на правосъдието, 

изменени и допълнени със заповед № ЛС-04-1462/26.10.2015 г. на министъра 

на правосъдието, допълнени със заповед № ЛС-04-240/02.02.2016 г. на 

министъра на правосъдието, изменени със заповед № ЛС-04-1477/29.08.2016 

г. на министъра на правосъдието; 

- да отговарят на минималните изисквания за психологическа 

пригодност, определени съгласно специализираните методики за изследване 

на интелектуалните способности и езикова култура  на кандидати за 

назначаване на държавна служба в ГДИН и ГДО и за психологическо 

изследване на кандидати за назначаване на държавна служба в ГДИН и ГДО, 

съгласно приложения № 2 и 3 от Правилата, изменени и допълнени със 

заповед № ЛС-04-1462/26.10.2015 г. на министъра на правосъдието, 

допълнени със заповед № ЛС-04-240/02.02.2016 г. на министъра на 

правосъдието, изменени със заповед № ЛС-04-1477/29.08.2016 г. на 

министъра на правосъдието; 

- да са годни по медицински показатели за държавна служба в Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията“. 

3. В 20 (двадесет) дневен срок, считано от деня следващ обявяване на 

конкурса в централен ежедневник, кандидатите могат да подадат заявление 

за участие в конкурса (по образец), като посочат длъжността и структурата, 

за която кандидатстват, попълват анкетна карта и представят следните 

документи: 

-   копие от лична карта; 

- нотариално заверено копие на диплома за завършено средно 

образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - 

удостоверение за признато образование); 

- декларация, че кандидата има само българско гражданство (по 

образец); 

- свидетелство за съдимост за работа в Главна дирекция „Изпълнение 

на наказанията“; 

- удостоверяващ(и) документ(и), че не е привлечен като обвиняем и не 

е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер – от Районна и 

Градска (Окръжна) прокуратура; 

- удостоверяващ документ от Национална следствена служба, че срещу 

него няма повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ 

характер; 

- декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни 

(по образец); 

- други документи, имащи отношение към конкурса; 

4. Документите за участие в конкурса се подават в „Човешки ресурси“ 

на затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория, адрес: гр. Сливен, кв. Индустриален. 

Не се приемат документи, подадени след срока по точка 3. 

5. В заявлението по точка 3 кандидата посочва длъжността и 

структурата, за която кандидатства.   

6. В срока на подаване на документите за участие в конкурса, 

кандидатът се явява пред Експертно-лекарска комисия при МВР за 



удостоверяване годността му по медицински показатели за държавна служба 

в ГДИН. 
7. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, 

„Човешки ресурси” при затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория да изпрати до 

сектор „Организация и управление на човешките ресурси” - ГДИН, обоб-

щена справка за набраните кандидати, съгласно т. 15, б. „д“ и т. 15.1 от 

Правилата, изменени и допълнени със заповед № ЛС-04-1462/26.10.2015 г. на 

министъра на правосъдието, допълнени със заповед № ЛС-04-240/02.02.2016 

г. на министъра на правосъдието, изменени със заповед № ЛС-04-

1477/29.08.2016 г. на министъра на правосъдието. 

8. Конкурсната процедура да се проведе на следните етапи: 

- Изследване на физическата годност; 

Изследването на физическата годност да се извърши съгласно таблици 

1.1 и 1.2 от Приложение № 1 към т. 3.3 от Правилата, изменени и допълнени 

със заповед № ЛС-04-1462/26.10.2015 г. на министъра на правосъдието, 

допълнени със заповед № ЛС-04-240/02.02.2016 г. на министъра на 

правосъдието, изменени със заповед № ЛС-04-1477/29.08.2016 г. на 

министъра на правосъдието. 
Таблица 1.1 

Точкова Тестова батерия за кандидати на възраст до 40 години 

система скок бягане гладко бягане сгъване и изправяне 

за дължина от 30 м от 800 м (мин) разгъване на трупа от 

оценка място (см) място (сек)   на ръцете тилен лег 

        от опора до седеж 

        (бр.) (бр.) 

  мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

8 >= 210 >= 190 - - t <= 3.40 t <= 4.00 - - - - 

7 205 185 t <= 5.00 t <= 5.20 3.41 - 3.45 4.01 - 4.05 >= 40 - - >= 40 

6 200 180 5.05 5.25 3.46 - 3.50 4.06 - 4.10 35 - - 35 

5 195 175 5.10 5.30 3.51 - 3.55 4.11 - 4.15 30 - - 30 

4 190 170 5.15 5.35 3.56 - 4.00 4.16 - 4.20 25 - - 25 

3 185 165 5.20 5.40 4.01 - 4.05 4.21 - 4.25 20 - - 20 

2 180 160 5.25 5.45 4.06 - 4.10 4.26 - 4.30 15 - - 15 

1 175 155 5.30 5.50 4.11 - 4.15 4.31 - 4.35 10 - - 10 
 

Таблица 1.2 

Точкова Тестова батерия за кандидати на възраст над 40 години 

система скок бягане гладко бягане сгъване и изправяне 

за дължина от 30 м от 800 м (мин) разгъване на трупа от 

оценка място (см) място (сек)   на ръцете тилен лег 

        от опора до седеж 

        (бр.) (бр.) 

  мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени мъже жени 

8 >= 190 >= 170 - - t <= 3.45 t <= 4.05 - - - - 

7 185 165 t <= 6.00 t <= 6.20 3.46 - 3.50 4.06 - 4.10 >= 35 - - >= 35 

6 180 160 6.05 6.25 3.51 - 3.55 4.11 - 4.15 30 - - 30 

5 175 155 6.10 6.30 3.56 - 4.00 4.16 - 4.20 25 - - 25 

4 170 150 6.15 6.35 4.01 - 4.05 4.21 - 4.25 20 - - 20 

3 165 145 6.20 6.40 4.06 - 4.10 4.26 - 4.30 15 - - 15 

2 160 140 6.25 6.45 4.11 - 4.15 4.31 - 4.35 10 - - 10 

1 155 135 6.30 6.50 4.16 - 4.20 4.36 - 4.40 5 - - 5 

 

- Изследване на интелектуалните способности и езикова култура; 

- Психологическо изследване; 

- Заключително интервю. 



9. Конкурсната процедура да се проведе в срок до 4 (четири) месеца от 

обявяването на конкурса. 

10. Определям състав на конкурсната комисия: 
 

 

- председател:  комисар Йордан Данев – началник на затвор ІІІ-

та категория в затвора в гр. Сливен ІІІ-та 

категория;  

 

- зам.-председател:  главен инспектор Албена Дончева – заместник-

началник (режимна и надзорно-охранителна 

дейност) в затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория;  
  

- членове:  1. главен инспектор Марияна Кръстева – 

началник на сектор в затворническо общежитие 

„Рамануша“ ІІІ-та категория, той и началник на 

сектор в затворническо общежитие „Сливен“ 

ІІІ-та категория към затвора в гр. Сливен ІІІ-та 

категория;  

 2. инспектор Йовка Добрева – главен 

надзирател ІІ-ра степен в затвора в гр. Сливен 

ІІІ-та категория; 

3. инспектор Петя Василева – главен надзирател 

ІІ-ра степен в затвора в гр. Сливен ІІІ-та 

категория; 

4. инспектор Нели Георгиева – инспектор І-ва 

степен в сектор „Психологическа лаборатория” 

към отдел „Социални дейности и възпитателна 

работа с правонарушителите” при Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията”; 

5. инспектор Анка Иванова – инспектор V-та 

степен в сектор „Организация и управление на 

човешките ресурси“ при Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“. 
 

- технически секретар:  Иринка Атанасова – технически сътрудник 

(анализатор на досиета)  в затвора в гр. Сливен 

ІІІ-та категория; 

 инспектор Радостина Кацарова – инспектор V-

та степен (режимна дейност) в затвора в гр. 

Сливен ІІІ-та категория. 

 

10.1. Определям състав на експертна група за провеждане на етап 

„Изследване на физическата годност” в състав:  

 

Ръководител:  инспектор Олга Желева – инспектор ІV-та 

степен (социална дейност и възпитателна 

работа) в затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория;  
  



Членове:  - старши инспектор д-р Диана Димова - 

Василева – директор на Медицински център в 

затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория;  

- инспектор Ненчо Стойков – главен надзирател 

ІІІ-та степен в затвора в гр. Сливен ІІІ-та 

категория;  

- младши експерт Маргарита Иванова – 

командир на отделение в затвора в гр. Сливен 

ІІІ-та категория;  

- младши инспектор Костадин Терзиев – 

технически сътрудник І-ва степен (оръжейник) 

в затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория 

 

10.2. Определям състав на експертна група за провеждане на етап 

„Изследване на интелектуалните способности и езикова култура” в състав:  

 

Ръководител:  - главен инспектор Тотьо Боев – началник на 

сектор „Психологическа лаборатория” (ПЛ) към 

отдел „Социални дейности и възпитателна 

работа с правонарушителите” (СДВРП) при 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

(ГДИН); 

Членове:  - инспектор Нели Георгиева – инспектор І-ва 

степен в сектор ПЛ към отдел СДВРП при 

ГДИН; 

- инспектор Радка Николова – инспектор VІ-та 

степен в сектор ПЛ към отдел СДВРП при 

ГДИН; 

- младши инспектор Ели Бойчева – технически 

сътрудник І-ва степен в сектор ПЛ към отдел 

СДВРП при ГДИН. 

 

10.3. Определям състав на експертна група за провеждане на етап 

„Психологическо изследване” в състав:  

 

Ръководител:  - главен инспектор Тотьо Боев – началник на 

сектор „Психологическа лаборатория” (ПЛ) към 

отдел „Социални дейности и възпитателна 

работа с правонарушителите” (СДВРП) при 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” 

(ГДИН); 

Членове:  - инспектор Нели Георгиева – инспектор І-ва 

степен в сектор ПЛ към отдел СДВРП при 

ГДИН; 

- инспектор Радка Николова – инспектор VІ-та 

степен в сектор ПЛ към отдел СДВРП при 

ГДИН; 



инспектор Радка Николова – инспектор VІ-та 

степен в сектор ПЛ към отдел СДВРП при 

ГДИН; 

- инспектор Михаил Венев – инспектор V-та 

степен (психолог) в затвора в гр. Ловеч І-ва 

категория; 

- инспектор Любка Георгиева – инспектор ІV-та 

степен (психолог) в затвора в гр. София І-ва 

категория; 

- инспектор Веселка Стателова – инспектор ІV-

та степен (психолог) в затвора в гр. Бобов дол 

ІІ-ра категория; 

- инспектор Нина Гълъбова – инспектор ІV-та 

степен (психолог) в затвора в гр. Пловдив ІІ-ра 

категория; 

- инспектор Николай Петров – инспектор VІ-та 

степен (психолог) в затвора в гр. Стара Загора І-

ва категория; 

 

11. Председателят на конкурсната комисия да създаде необходимата 

организация конкурсната процедура да приключи в обявения срок, като 

кандидатите бъдат своевременно уведомявани за датите, часа и мястото на 

провеждане на съответните етапи от конкурсната процедура. 

12. На основание чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на 

вътрешните работи обявлението за конкурса да се публикува в един 

централен или местен ежедневник и електронната страница на Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията”. 

13. Копие от настоящата заповед, списъците на кандидатите и всички 

съобщения във връзка с конкурса да се обявят на електронната страница на 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на таблото за обяви, 

поставено на общодостъпно място в затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория. 

14. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главния директор 

на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. 

15. Копие от заповедта да се връчи на главния директор на Главна 

дирекция „Изпълнение на наказанията“, на сектор ОУЧР – ГДИН и на 

затвора в гр. Сливен ІІІ-та категория за сведение и изпълнение. 

 

 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:  П 

 

АЛЕКСЕЙ ТРИФОНОВ 
 

 


