ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обявяване на резултатите от проведен етап „Заключително интервю“ и крайно
класиране по бал на кандидатите в конкурса за длъжността “полицейски
инспектор VI - I степен с функции по професионална подготовка” в Бюро по
защита при главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-113/01.02.2019г. на
главния прокурор
Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-08-113/01.02.2019г., с
решение по протокол № 5 – рег. № 1049/10.04.2019г.:
І. ОБЯВЯВА резултатите от етап “Заключително интервю” на допуснатите
до участие в етапа кандидати, както следва:

Кандидат със заявление
вх. № за участие в
конкурса

Резултат от
оценяване в
област
„Професионална
мотивация“
/средна
аритметична
оценка в точки/

Резултат от
оценяване в област
„Професионални
познания,
способности и
умения“ /средна
аритметична оценка
в точки/

Резултат от
заключително
интервю
(точки)

96/11.02.2019г.

3,86

2.00

-

109/13.02.2019г.

1,14

3,57

-

Забележка

отпада от
участие в
класирането и
конкурса
отпада от
участие в
класирането и
конкурса

II. ИЗВЪРШВА КРАЙНО КЛАСИРАНЕ по бал на кандидатите,
преминали елиминаторния праг по т. 11 от „Специализираната методика за
провеждане на заключително интервю с кандидатите за назначаване на
държавна служба в Бюрото“, както следва: НЯМА класирани кандидати, тъй
като допуснатите до участие в етап „Заключително интервю“ и посочени в т. I.
кандидати не преминават елиминаторния праг, поради което на основание чл.
26, ал. 5 от Правилата за назначаване, преназначаване и прекратяване на
служебното правоотношение и командироване на държавните служители в Бюро
по защита при главния прокурор отпадат от участие в класирането и конкурса.
III. Предвид изискването на т. 11 от „Специализираната методика за
провеждане на заключително интервю с кандидатите за назначаване на
държавна служба в Бюрото“, задължаващо до класиране да се допускат само
кандидатите получили средна аритметична оценка по-висока от 3,00 точки на
всяка една от двете области на оценяване, НЕ ДОПУСКА ДО КЛАСИРАНЕ
кандидатите, както следва:
1. Кандидат със заявление за участие в конкурса вх. № 96/11.02.2019г. постигнал средна аритметична оценка 2,00 точки при оценяването в област
„Професионални познания, способности и умения“, с което не преминава
елиминаторния праг от 3,00 точки;
1.

2. Кандидат със заявление за участие в конкурса вх. № 109/13.02.2019г. постигнал средна аритметична оценка 1,14 точки при оценяването в област
„Професионална мотивация“, с което не преминава елиминаторния праг от 3,00
точки.
IV. Обявление за решенията на комисията да бъдат публикувани на
общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в
Приемна на Прокуратура на РБ с адрес: гр. София, пл. “Света Неделя” № 1,
партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.

2.

