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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 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” – Затвор в гр. Сливен 

 

Приложение № 1 

Към  протокол  Рег. № 1986 / 17.05.2017 г. 

гр. Сливен 

 

СПИСЪК  
 

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ  

ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 

 

 

За длъжност: „НАДЗИРАТЕЛ ІІ – І СТЕПЕН“ - 6 щ. бр. (жени) 

                         „НАДЗИРАТЕЛ ІІ – І СТЕПЕН“ - 3 щ. бр. (мъже) 
                        

 в Затвора в гр. Сливен ІІІ –та категория 

 

Конкурсна комисия, определена със заповед № ЧР-05-109/19.04.2017 г.  

на зам.-министъра на правосъдието, за провеждане на конкурсна процедура  

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 - 6 (шест) 

вакантни длъжности - жени и 3 (три) вакантни длъжности – мъже, за 

длъжността „Надзирател ІІ-І степен”, на основание решението си взето  

на 17.05.2017 г., ОБЯВЯВА списък на допуснатите и недопуснати кандидати 

до конкурса и съобщения по процедурата, както следва:  
 

 

1. ДОПУСКАТ СЕ до участие в конкурса за длъжността “Надзирател  

ІІ-І степен” в затвора в гр. Сливен ІІІ –та категория, кандидатите отговарящи 

на общите и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността, 

определени в Заповед № ЧР-05-109/19.04.2017 г. на зам.-министъра на 

правосъдието, подали документи в срок, както следва: 

1.1 - жени 
 

№ Вх. № Име, презиме, фамилия 

1. 1735/03.05.2017 Десислава Славчева Михалева 

2. 1736/03.05.2017 Галя Иванова Зенгинова 

3. 1742/04.05.2017 Женя Янкова Мавродиева 

4. 1756/04.05.2017 Цветелина Илиева Узунова 

5. 1787/05.05.2017 Йорданка Иванова Димитрова 

6. 1813/09.05.2017 Наталия Живкова Тодорова 

7. 1823/10.05.2017 Надежда Миткова Содаджиева-Христова 

8. 1871/11.05.2017 Гергана Петрова Терзиева 

9. 1872/11.05.2017 Грета Маврова Ташева 

10. 1896/12.05.2017 Петя Йорданова Йорданова 
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1.2 - мъже 
 

№ Вх. № Име, презиме, фамилия 

1. 1671/28.04.2017 Койчо Иванов Койчев 

2. 1696/02.05.2017 Драган Стефанов Драганов 

3. 1715/02.05.2017 Атанас Раднев Атанасов 

4. 1741/04.05.2017 Цветелин Цветанов Димитров 

5. 1754/04.05.2017 Атанас Желязков Аврамов 

6. 1758/04.05.2017 Емилиян Георгиев Ангелов 

7. 1763/05.05.2017 Георги Георгиев Стаматов 

8. 1814/09.05.2017 Драгомир Стоянов Караджов 

9. 1816/09.05.2017 Нишан Кеворк Такворян 

10. 1822/10.05.2017 Калоян Георгиев Койчев 

11. 1844/10.05.2017 Николай Начев Начев 

12. 1895/12.05.2017 Ивайло Ромеов Стоянов 

13. 1930/15.05.2017 Димитър Антонов Павлов 

 

2. НЕ СЕ ДОПУСКАТ до участие в конкурса за длъжността 

“Надзирател ІІ-І степен” в затвора в гр. Сливен ІІІ –та категория, кандидати 

както следва: 

 

 2.1 - жени 
 

№ Вх. № Име, презиме, фамилия 

1. 1764/05.05.2017 

Айше Арифова Алиева –  

кандидатката не е представила медицинско 

свидетелство със заключение от Експертно-

лекарска комисия при МВР 

2. 1765/05.05.2017 

Мая Станимирова Кондева –  

кандидатката не е представила медицинско 

свидетелство със заключение от Експертно-

лекарска комисия при МВР 

3. 1786/05.05.2017 

Велина Костова Димитрова –  

кандидатката не е представила нотариално 

заверена диплома за завършено образование и 

медицинско свидетелство със заключение от 

Експертно-лекарска комисия при МВР 

4. 1876/12.05.2017 

Стойка Иванова Желева –  

кандидатката не е представила удостоверение  

от Районна прокуратура и медицинско 

свидетелство със заключение от Експертно-

лекарска комисия при МВР 

5. 1878/12.05.2017 

Петя Илкова Енергиева –  

кандидатката не е представила медицинско 

свидетелство със заключение от Експертно-

лекарска комисия при МВР 
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 2.2 - мъже 
 

№ Вх. № Име, презиме, фамилия 

1. 1815/09.05.2017 

Христо Иванов Георгиев –  

кандидатът не е представил медицинско 

свидетелство със заключение от Експертно-

лекарска комисия при МВР 

2. 1877/12.05.2017 

Асимир Танев Иванов –  

кандидатът не е представил медицинско 

свидетелство със заключение от Експертно-

лекарска комисия при МВР 

 
 

3. Допуснатите до участие в конкурса кандидати трябва да се явят  

лично на 06 юни 2017 г., от 09.00 ч. – за кандидатите мъже и 11.00 часа –  

за кандидатите - жени, на входа на стадион „Хаджи Димитър” - до  

тренировъчно игрище от южната страна на стадиона, за провеждане  

на етап „Изследване на физическата годност”.  

В деня на изпита, същите трябва да бъдат в подходящ спортен екип,  

да представят лична карта или друг удостоверяващ самоличността им 

документ, както и документ (медицинска бележка или медицинско 

удостоверение) от личен лекар или здравно заведение. Документът следва  

да е издаден в срок до 3 (три) дни преди датата на явяване на изпита,  

да удостоверява актуалното здравословно състояние на кандидата, както и че 

лицето няма медицински противопоказания за участие в дейности с физическо 

натоварване. 
 

4. В случай, че важна причина възпрепятства явяването на кандидата  

на определената дата, най-късно до началото на изпита същият може да  

подаде заявление до председателя на комисията за определяне на друга  

дата, като задължително прилага официален документ, удостоверяващ 

възпрепятстващите обстоятелства. 
 

5. Кандидатите за държавна служба в ГДИН могат да обжалват 

недопускането си до участие в конкурса, чрез председателя на конкурсната 

комисия пред министъра на правосъдието, в 7-дневен срок от обявяване на 

списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура. 
 

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:    _ _ _ _ _ П_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 / комисар Й. Данев / 
 

 

 

 

 

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


