ПРОТОКОЛ №1
Рег. № Пр-1019/15.08.2018 г.
Днес, 15.08.2018 г. в 16.00 часа комисията определена със заповед № З268/12.07.2018 г. на Председателя на ДКСИ, относно обявяване на конкурс за
назначаване на държавна служба в дирекция „Специална куриерска служба”
при ДКСИ за 1(една) вакантна младши изпълнителска длъжност, за която не се
изисква задължителна първоначална професионална подготовка – „Сътрудник
по охраната - старши сътрудник по охраната” в сектор – „Съхранение и
разпределение на кореспонденцията” 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 чл. 8 от Наредба № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на
държавна служба в Министерството на вътрешните работи и се проведе в
следния дневен ред:
I. Проверка на документите на кандидатите за установяване
съответствието им с условията и изискванията за участие в конкурса,
определени в точка III и точка IV на заповедта.
II. Обявяване на допуснатите кандидати до участие в конкурса.
III. Обявяване на недопуснатите кандидати и основанията за
недопускането им.
I. Конкурсната комисия провери подадените в срок документи за
установяване на съответствие с изискванията за участие в конкурса,
определени в точка III и точка IV на заповед № З-268/12.07.2018 г. на
Председателя на ДКСИ, както следва:
За длъжността „Сътрудник по охраната - старши сътрудник по охраната”
в сектор „Съхранение и разпределение на кореспонденцията” към отдел
„Централен”.
№ по ред

№ на заявление за участие в
конкурса

1.

АВ-К-43/19.07.2018 г.

2.

АВ-К-44/20.07.2018 г.

3.

АВ-К-45/26.07.2018 г.

4.

АВ-К-46/27.07.2018 г.

II. На основание чл. 9, точка 1 и чл. 17 от Наредба № 8121з-344 от
25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба 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:
За длъжността „Сътрудник по охраната - старши сътрудник по охраната”
в сектор – „Съхранение и разпределение на кореспонденцията” към отдел
„Централен”:

№ по ред

№ на заявление за участие в
конкурса

1.

АВ-К-44/20.07.2018 г.

2.

АВ-К-46/27.07.2018 г.

На основание чл. 16, ал. 1 от Наредба № 8121з-344 от 25.07.2014г. за
назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
комисията НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсната процедура кандидатите
със заявления, както следва:

№ по ред

№ на заявление за участие в
конкурса

1.

АВ-К-43/19.07.2018 г.

2.

АВ-К-45/26.07.2018 г.

Основание за
недопускане
Не e представено
медицинско
свидетелство в срока
на чл. 16 от Наредба
№ 8121з-344 от
25.07.2014 г.
Не e представено
медицинско
свидетелство в срока
на чл. 16 от Наредба
№ 8121з-344 от
25.07.2014 г.

За датата и часа на явяването на допуснатите кандидати за провеждане на
първа част на етап „Психологично изследване” в Института по психология –
МВР ще бъдат уведомени лично.
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:
Председател:…………….
Ю. Хубенова
Зам.- председател:…/п/………..
Е. Аврамов
Членове:
Димитър Александров:…/п/……
Симеон Николаев:…/п/…………
Румяна Велева:……/п/…………
Таня Лекова:…………………
Технически секретар: Любомира Владова…/п/……

