ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД - 08 - 113/01.02.2019г.
на главния прокурор, с решение по протокол № 2 - рег. № 628/06.03.2019г.,
1. ОБЯВЯВА резултатите от проведения тест за установяване нивото на
специфични знания и умения за изпълнение на длъжността от кандидатите,
съгласно т. 5 от заповед № РД-08-113/01.02.2019г. и т. 5 от обявлението за
конкурса за длъжността полицейски инспектор VI - I степен с функции по
професионална подготовка в Бюро по защита при главния прокурор, за която се
изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен със
заповед № РД - 08 - 113/01.02.2019г. на главния прокурор, както следва:

№

Входящ № на заявление за
участие в конкурса

Резултат
/точки/

1.

90/07.02.2019г.

9 точки

2.

96/11.02.2019г.

19 точки

3.

99/12.02.1019г.

24 точки

4.

109/13.02.2019г.

24 точки

2. Предвид фиксирания в т. 5 от заповед № РД-08-113/01.02.2019г. и т. 5 от
обявлението за конкурса елиминаторен праг от постигнати минимум 15
/петнадесет/ точки, комисията:
2.1 ДОПУСКА до участие в конкурсните етапи кандидатите с входящи
номера на заявленията за участие в конкурса, които са постигнали 15
/петнадесет/ или повече точки, както следва:
- № 96/11.02.2019г. - постигнал 19 точки;
- № 99/12.02.1019г. - постигнал 24 точки;
- № 109/13.02.2019г. - постигнал 24 точки.
2.2 НЕ ДОПУСКА до участие в конкурсните етапи кандидатите с
входящи номера на заявленията за участие в конкурса, които са постигнали помалко от 15 /петнадесет/ точки, както следва:
- № 90/07.02.2019г. - постигнал 9 точки;
Провеждането на етап „Изследването на физическата годност“ на
допуснатите до участие в конкурсните етапи кандидати ще се извърши от
08.30ч. на 12.03.2019г. на стадион „Раковски“ на адрес: гр. София, ул.
„Балша“ № 18. В деня на изпита кандидатите следва да се явят в подходящ
спортен екип и да представят лична карта и документ (бележка) от здравно
заведение или личен лекар, издаден в срок не по-рано от 3 дни от датата на
явяване на изпита, удостоверяващ, че лицето няма медицински
противопоказания за участие в дейности с физическо натоварване.
Забележка: Неявяването на изпита се счита за доброволен отказ от участие
в конкурсната процедура.

