РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЙОНЕН СЪД – И СП Е РИ Х

ПРОТОКОЛ№1
от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в
конкурс за заемане на длъжността “съдебен деловодител – гражданско
деловодство” – 1 щатна бройка в Районен съд-Исперих, обявен със
Заповед УК-01-14-186/05.09.2018г. на Административния ръководител –
Председателя на Районен съд – гр.Исперих
Днес, 12.10.2018г., Комисия назначена със Заповед УК-01-14186/05.09.2018г. разгледа постъпилите заявления за участие в конкурс за
заемане на длъжността „съдебен деловодител-гражданско деловодство” – 1
/една/ щатна бройка в Районен съд – гр.Исперих.
Комисията констатира, че в Регистратурата на Районен съд-Исперих са
постъпили общо 10 /десет/ заявления от кандидати с приложени към тях
документи по реда на тяхното подаване както следва:
1. Заявление вх. №3486/18.09.2018г. от Биляна Василева Божкова-Илиева
от гр.Исперих;
2. Заявление вх.№3522/20.09.2018г. от Красимира Георгиева Маринова от
гр.Исперих;
3. Заявление вх.№3544/25.09.2018г. от Радостина Добромирова Мичева от
гр.Исперих;
4. Заявление вх.№3567/25.09.2018г. от Мариета Милчева Димитрова от
гр.Исперих;
5. Заявление вх.№3601/28.09.2018г. от Мария Георгиева Стоянова от
гр.Исперих;
6. Заявление вх.№3627/01.09.2018г. от Жени Пламенова Паскалева от
гр.Исперих
7. Заявление вх.№3707/04.10.2018г. от Ралица Стефанова Сапунджиева от
гр.Исперих;;
8. Заявление вх.№3750/08.10.2018г. от Галина Валентинова Велкова от
гр.Исперих;
9. Заявление вх.№3753/08.10.2018г. от Наталия Атанасова Джукелова от
гр.Исперих;
10. Заявление вх.№3755/08.10.2018г. от Ирина Стоева Кръстева от с.Малък
Поровец, общ.Исперих.
След като разгледа всяко постъпило заявление и прецени дали са
представени всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на
минималните и специфични изисквания за участие в обявения конкурс за
длъжността „съдебен деловодител-гражданско деловодство”, Комисията

РЕШИ:
ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в конкурса следните кандидати /по реда на
постъпване на заявленията/, отговарящи на условията на т.1.2. и представили
всички необходими документи по т. 1.5. от Заповед УК-01-14-186/05.09.2018г.
и удостоверяващи изпълнението на всички изисквания от цитираната заповед/,
както следва:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№ от входящ регистър
1
Заявление вх. №3486/18.09.2018г.
Заявление вх.№3522/20.09.2018г.
Заявление вх.№3544/25.09.2018г.
Заявление вх.№3567/25.09.2018г.
Заявление вх.№3601/28.09.2018г.
Заявление вх.№3627/01.09.2018г.
Заявление вх.№3750/08.10.2018г.
Заявление вх.№3753/08.10.2018г.
Заявление вх.№3755/08.10.2018г.

Име, презиме, фамилия
2
Биляна Василева Божкова-Илиева
Красимира Георгиева Маринова
Радостина Добромирова Мичева
Мариета Милчева Димитрова
Мария Георгиева Стоянова
Жени Пламенова Паскалева
Галина Валентинова Велкова
Наталия Атанасова Джукелова
Ирина Стоева Кръстева

НЕ ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в конкурса следните кандидати /по
реда на постъпване на заявленията/, поради неотговаряне на условията по т.
1.2 и 1.5 от Заповед УК-01-14-186/05.09.2018г., както следва:
№ от входящ
регистър
1
Заявление
вх.№3707/04.10.2018г..

Име, презиме, фамилия
2
Ралица Стефанова
Сапунджиева

Допуснати
нередности
- няма представено
медицинско
свидетелство за
работа;
-няма представени
документи,
удостоверяващи
трудов стаж.

Съобразно Заповед № УК-01-14-186/05.09.2018г. и сроковете, визирани
в ПАС, Конкурсната комисията обсъди и прие дата, начален час и място на
провеждане на втори етап - писмен изпит-тест за проверка на правопис,
граматика, пунктуация и стилистика, умение за водене на делова
кореспонденция, нормативна уредба и компютърна грамотност и за трети
етап - събеседване с кандидатите.

С оглед на това Комисията
РЕШИ:
1.1. ИЗНАСЯ списък с допуснатите и недопуснати кандидати.
1.2. Списъкът с допуснатите и недопуснати кандидати е неразделна част
от настоящия протокол.
Списъците да се публикува на интернет-старицата на съда, както и на
информационното табло.
2. НАСРОЧВА втори етап от конкурса – писмен изпит - тест за
проверка на правопис, граматика, пунктуация и стилистика, умение за водене
на делова кореспонденция, нормативна уредба и компютърна грамотност,
/работа с компютър-хардуер и софтуер) на 31.10.2018 г. /сряда/ с начален час
- 09.00 часа в съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд-гр.Исперих.
3. НАСРОЧВА трети етап от конкурса - събеседване с кандидатите, на
31.10.2018 г. /сряда/ с начален час - 13.30 часа в съдебна зала № 1 в сградата на
Районен съд-гр.Исперих, като реда за явяване е по реда на подаване на
заявленията за участие в конкурсната процедура.
Протоколът да се обяви на таблото за съобщения и на интернет
страницата на съда.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ :
……………………………
/п/
ЧЛЕНОВЕ:
1. …………………………
/п/
2. ……………………………
/п/

Приложение № 1
към Протокол от 12.10.2018 г.

СПИСЪК
на допуснатите до втори етап кандидати за длъжността „съдебен
деловодител-гражданско деловодство ” – 1 /една/ щатна бройка в Районен
съд – гр.Исперих

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№ от входящ регистър
1
Заявление вх. №3486/18.09.2018г.
Заявление вх.№3522/20.09.2018г.
Заявление вх.№3544/25.09.2018г.
Заявление вх.№3567/25.09.2018г.
Заявление вх.№3601/28.09.2018г.
Заявление вх.№3627/01.09.2018г.
Заявление вх.№3750/08.10.2018г.
Заявление вх.№3753/08.10.2018г.
Заявление вх.№3755/08.10.2018г.

Име, презиме, фамилия
2
Биляна Василева Божкова-Илиева
Красимира Георгиева Маринова
Радостина Добромирова Мичева
Мариета Милчева Димитрова
Мария Георгиева Стоянова
Жени Пламенова Паскалева
Галина Валентинова Велкова
Наталия Атанасова Джукелова
Ирина Стоева Кръстева

1. Втори етап от конкурса – писмен изпит - тест за проверка на
правопис и пунктуация, умение за водене на делова кореспонденция,
нормативна уредба и компютърна грамотност, /работа с компютър-хардуер и
софтуер) ще се проведе на 31.10.2018 г. /сряда/ с начален час - 09.00 часа в
съдебна зала № 1 в сградата на Районен съд-гр.Исперих по реда на горния
списък.
2. Трети етап от конкурса - събеседване с кандидатите ще се проведе на
31.10.2018 г. /сряда/ с начален час - 13.30 часа в съдебна зала № 1 в сградата на
Районен съд-гр.Исперих.
Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система
от 2 до 6, с точност до една стотна след десетичната запетая.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ :
..........................................
/п/
ЧЛЕНОВЕ:
1. …………………………
/п/
2. ……………………………
/п/

Приложение № 2
към Протокол от 12.10.2018 г.

СПИСЪК
на недопуснатите до втори етап кандидати за длъжността „съдебен
деловодител-гражданско деловодство” – 1 /една/ щатна бройка в Районен
съд – гр.Исперих
№ от входящ
Име, презиме, фамилия
регистър
1
2
Заявление
Ралица Стефанова
вх.№3707/04.10.2018г.. Сапунджиева

Допуснати
нередности
няма представено
медицинско
свидетелство за
работа;
няма представени
документи,
удостоверяващи
трудов стаж.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНА КОМИСИЯ :
……………………………
/п/
ЧЛЕНОВЕ:
1. …………………………
/п/

2. ……………………………
/п/

