ПРОТОКОЛ №1
Рег . № Пр.-1311/02.11.2018 г.
Днес 02.11.2018 г., комисията определена със заповед № З417/18.10.2018 г. на Председателя на ДКСИ, относно обявяване на конкурс
за преминаване в по-висока по вид длъжност в дирекция „Специална
куриерска служба” при ДКСИ за 2 (две) вакантни изпълнителски
длъжности, за които не се изисква първоначална професионална
подготовка – „Специалист VI-III степен” в Куриерски пункт – София на
сектор – „Маршрути” към отдел „Централен”, проведе заседание за
допускане до участие в конкурсната процедура на кандидатите, подали
заявления в определения в заповедта срок.
Заседанието на комисията е редовно, тъй като присъстват 2/3 от
състава й, съгласно член 11 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за
условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по
вид длъжност на държавните служители в МВР и се проведе при следния
дневен ред:
I. Проверка на документите на кандидатите за установяване
съответствието им с условията и изискванията за участие в конкурса,
определени в точка II и точка III на заповедта.
II. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие
в конкурса и основанията за недопускането им.
III. Определяне на дата, час и място за провеждане на проверка на
професионалните знания, чрез писмена разработка по определената
тематика.
По точка първа от дневния ред:
Конкурсната комисия провери подадените в срок документи за
установяване на съответствие с изискванията за участие в конкурса,
определени в точка II и точка III на заповед № З-417/18.10.2018 г. на
Председателя на ДКСИ, както следва:
№ по ред

№ на заявление за участие в конкурса

1.

Вх. АВ-К-80/23.10.2018 г.

2.

Вх. АВ-К-81/23.10.2018 г.

3.

Вх. АВ-К-82/23.10.2018 г.

4.

Вх. АВ-К-83/23.10.2018 г.

5.

Вх. АВ-К-84/23.10.2018 г.

По точка втора от дневния ред:
На основание чл. 14, точка 2 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г.
за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока
по вид длъжност на държавните служители в Министерството на
вътрешните работи, комисията ДОПУСКА до участие в конкурсната
процедура кандидатите подали документите в срок и отговарящи на
условията и изискванията за участие в конкурса, както следва:
№ по ред

№ на заявление за участие в конкурса

1.

Вх. АВ-К-80/23.10.2018 г.

2.

Вх. АВ-К-81/23.10.2018 г.

3.

Вх. АВ-К-82/23.10.2018 г.

4.

Вх. АВ-К-83/23.10.2018 г.

5.

Вх. АВ-К-84/23.10.2018 г.

НЯМА недопуснати кандидати.
По точка трета от дневния ред:
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за
провеждане на проверка на професионалните знания, кандидатите следва
да се явят на 12.11.2018 г. в 14.00 часа в сградата на ДКСИ, най-късно 15
минути преди обявеното начало.
Настоящият протокол да бъде обявен на електронната страница на
ДКСИ и поставен на информационните табла на дирекция „Специална
куриерска служба”, гр. София, ул. „Париж” № 11 А.
Конкурсна комисия:
1. Ю. Хубенова…….../п/………
2. Е. Аврамов……..…/п/………
3. С. Николаев………/п/……….
4. В. Монев…….……/п/……….
5. Д. Найденов………/п/……….
6. Р. Велева……….…/п/……….
Технически секретар: Л. Владова …/п/……….

