ПРОТОКОЛ №2
Днес, 03.05.2018 г. в 14.00 часа, в изпълнение на заповед № З141/26.03.2018 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 IV-VI
степен” в Куриерски пункт – Варна на Куриерски сектор – Варна и в
Куриерски пункт – Стара Загора на Куриерски сектор – Стара Загора към отдел
„Териториален” комисията проведе етап „Проверка на професионалните
знания” на кандидатите, допуснати до участие в конкурса.
Eтап „Проверка на професионалните знания” се проведе в рамките на
180 минути при спазване на изискванията на чл. 18, чл. 20, чл. 21, чл. 22 и
чл. 23 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.
На конкурсния етап не се яви кандидат, подал заявление с вх. № АВК-14/04.04.2018 г.
Съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г.
беше изтеглена Тема № 1: „Осигуряване на мерки за физическа сигурност
на материали, съдържащи класифицирана информация”.
Оценяването на писмените работи бе извършено от двама
проверяващи по пет степенна скала, с най-ниска оценка 2 (две) и най-висока 6
(шест), за което бе изготвен протокол. Получените резултати са както следва:
Вх. № на заявлението
на кандидата
АВ-К-10/30.03.2018 г.

Вх. № на заявлението
на кандидата
АВ-К-11/30.03.2018 г.

Средноаритметична
оценка
4

Средноаритметична
оценка
4

На основание получените резултати от проверката на
професионалните знания, кандидатите са преминали елиминаторния праг и

конкурсната комисия ги ДОПУСКА до следващия етап от конкурсната
процедура – Психологично изследване, като за датата, часа и мястото на
провеждането му кандидатите ще бъдат уведомени допълнително.
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, на Куриерски сектор Варна, гр. Варна, бул. „Приморски № 45 и Куриерски сектор - Стара Загора, гр.
Стара Загора, ул. „Архитект Христо Димов” № 37.
Конкурсна комисия:
1. Ю. Хубенова ……/п/…………
2. Е. Аврамов ……/п/……..
3. Т. Тотев………/п/…….
4. И. Иванов……/п/………….
5. С. Ташева……/п/……..
6. Р. Велева……/п/……….
Технически секретар: Е. Петрова …/п/……….

