
 

ПРОТОКОЛ No 1 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 

№ 

РД 109/16.06.2020г. НА И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ПЛОВДИВ, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

НАЗНАЧАВАНЕ НА „РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР „УПРАВЛЕНИЕ И 

СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ИМУЩЕСТВО“ В ОКРЪЖЕН 

СЪД ПЛОВДИВ 

 

 

Днес, 17.06.2020г. комисията, назначена със заповед № РД 

109/16.06.2020 г. на и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив в състав 

председател: ................... и членове: ......................, проведе заседание 

относно следното: 

Със заповед № ЛС 144/10.02.2020 г. на и.ф. председател на 

Окръжен съд Пловдив е обявен конкурс за назначаване на съдебен 

служител на длъжността „Ръководител сектор „Управление и стопанисване 

на съдебното имущество“ в Окръжен съд - Пловдив - 1 щатна бройка. 

Съгласно последно цитираната заповед, кандидатите трябва да отговарят 

на следните изисквания: 

1. Минимални нормативно определени изисквания: 

1.1.Минимални нормативно определени изисквания: 

а/ по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт: да са български 

граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на 

друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; да са навършили 

пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани на 

лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; да не са 

лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност; да 

отговарят на минималните изисквания за степен на завършено образование 

и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, 

предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. 

б/ да не са налице обстоятелствата по чл. 340а, ал. 2 от Закона за 

съдебната власт към момента на назначаване; 

в/ завършено виеше образование, образователно-

квалификационна. степен „Магистър“; 

г/ минимално изискуем професионален опит - 8 (осем) години; 

1.2.Допълнителни специфични изисквания: 

а/завършено висше образование, образователно - 



квалификационна степен „Магистър“, с придобита специалност в областта 

на инженерно- технически науки; 

б/компютърна грамотност - Microsoft Office, Internet;     

в/ управленски и организационни способности, комуникативност, 

оперативност и отлични умения за работа в екип. 

 

2. Необходими документи за участие в конкурса: 

2.1. писмено заявление (образец); 

2.2. автобиография (подписана от кандидата); 

2.3. копия от документи за придобита образователно - 

квалификационна степен и допълнителна квалификация; 

2.4. декларация по чл. 340а, ал„ 1 от Закона за съдебната власт 

(образец); 

2.5. медицинско свидетелство за работа (със заверка от Център за 

психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания) - 

оригинал; 

2.6. копия от документи, удостоверяващи професионалния опит; 

2.7. копия от документи, удостоверяващи компютърна 

грамотност; 

2.8. копия от документи, представени по желание на кандидата 

за: придобити допълнителни квалификации, владеене на чужд език; 

препоръки от предишни работодатели и др.; 

2.9. декларация - съгласие за обработка на лични данни съгласно 

Регламент (ECJ2016/679 (образец); 

2.10. пълномощно за подаване на документи (когато не се 

подават лично от кандидата). 

Копията на посочените документи следва да бъдат заверени от 

кандидата с „Вярно с оригинала“ и подпис. 

Документи, издадени в чужбина, да се представят с превод на 

български език, признати в съответствие с българското законодателство. 

Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни, който се 

брои от деня, следващ датата на публикуване на обявата за конкурса в 

местен ежедневник. Обявата е публикувана във вестник „Марица“ на 

13.02.2020 г.  

Конкурсната процедура е била спряна със Заповед № ЛС 

231/17.03.2020 г. и е била възобновена със Заповед № ЛС 404/19.05.2020 г., 

с която срокът за провеждане на конкурса е продължен до 15.06.2020 г.  

Съгласно регламента за провеждане на конкурса, след изтичане 

на крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса, 

комисията, назначена със заповед № РД 109/16.06.2020г. на и.ф. 

председател на Окръжен съд - Пловдив, провежда заседание за допускане 

на кандидатите. Именно с тази цел се провежда днешното заседание на 

комисията. На комисията бяха предоставени всички приети документи за 



участие в конкурса. Комисията възложи установяването на съдимостта на 

кандидатите по служебен път, в резултат на което бяха изготвени и 

предоставени електронни служебни свидетелства за съдимост за всеки 

един от кандидатите, видно от които и тримата не са осъждани. 

Комисията, след като прецени наличността на документите по т. 

3 от Заповедта за обявяване на конкурса, съответствието на минималните 

изисквания за участие в конкурса по т. 2 от същата заповед и подаването 

на документите в срока по т. 5 от Заповед № ЛС 144/10.02.2020 г. и по т. 2 

от Заповед № ЛС 404/19.05.2020 г., намери следното: 

В срока за подаване на документи за участие в конкурса за 

назначаване на съдебен служител на длъжност „Ръководител сектор 

„Управление и стопанисване на съдебното имущество“ в Окръжен съд 

Пловдив, такива са подали общо 3 кандидати, както следва: 

 

 

№ 

по 

ред 

Входящ № дата Три имена на кандидата 

1 7199 28.02.2020 г. Тодор Рангелов Драганов 

2 9073 16.03.2020 г. Иван Димитров Делов 

3 9118 17.03.2020 г. Борислав Георгиев Вакрилов 

 

Един от тези кандидати, а именно Иван Димитров Делов е подал 

в срок всички изискуеми за участие в конкурса документи, съобразно 

които същият отговаря на минималните посочени в заповедта изисквания, 

поради което следва да бъде допуснат за участие в конкурса.  

Ето защо, комисията 

 
РЕШИ: 

ДОПУСКА до участие в конкурса, обявен със заповед №ЛС 

144/10.02.2020 г. на и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив за 

назначаване на длъжност „Ръководител сектор „Управление и 

стопанисване на съдебното имущество“ в Окръжен съд Пловдив 

кандидатът ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛОВ. 

 

Останалите двама  кандидати не са представили пълен набор от 

изискуемите документи, или не отговарят на минималните изисквания за 

допускане до участие съобразно Заповедта и не следва да бъдат допуснати 

до участие в конкурса.  

Това са: 

1. Тодор Рангелов Драганов - липса на завършено висше 



образование, образователно-квалификационна степен „Магистър“ с 

придобита специалност в областта на инженерно-техническите науки – т. 

2.2, б. а от Заповед № ЛС 144/10.02.2020 г.; липса на документи доказващи 

професионален опит – т. 3.6. от  Заповед № ЛС 144/10.02.2020 г.; липса на 

документ за компютърна грамотност – т. 3.7. от Заповед № ЛС 

144/10.02.2020 г.; не са заверени копията на документите с подпис и 

надпис „вярно с оригинала“.  

2. Борислав Георгиев Вакрилов – липсва писмено заявление по 

образец – т. 3.1 от Заповед № ЛС 144/10.02.2020 г.; липсва документ за 

компютърна грамотност – т. 3.7 от Заповед № ЛС 144/10.02.2020 г. 
Предвид изложените съображения тези двама кандидати не 

следва да се допускат до участие в конкурса, поради което комисията 

Р Е Ш И  :  
 

НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса, обявен със заповед №ЛС 

144/10.02.2020 г. на и.ф. Председател на Окръжен съд Пловдив за 

назначаване на длъжност „Ръководител сектор „Управление и 

стопанисване на съдебното имущество“ в Окръжен съд Пловдив поименно 

изброените кандидати, както следва: 

 

1. ТОДОР РАНГЕЛОВ ДРАГАНОВ - заявление № 

7199/28.02.2020 г. 

2. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВАКРИЛОВ – заявление № 

9118/17.03.2020 г. 

 

Съгласно регламента за провеждане на конкурса, комисията 

изготви списъци на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса 

лица, които са неразделна част от настоящия протокол. В списъка на 

недопуснатите кандидати са посочени и основанията за това. 

В списъка на допуснатите кандидати са посочени датата, 

началният час и мястото на провеждане на отделните етапи от конкурса. 

Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият 

кандидат е само един. Определя дати за провеждане на следващите етапи, 

както следва:  

Първият етап на конкурса - по документи следва да се проведе 

на 02.07.2020 г. от 11:00 часа в стая № 314 на Окръжен съд – Пловдив.    

Вторият етап на конкурса – събеседване ще се проведе само в 

случай на успешно преминаване на първи етап при оценка на кандидата не 

по-ниска от „Добър 4“. Същият следва да се проведе на 03.07.2020 г. от 

11:00 часа в стая № 314 на Окръжен съд – Пловдив. 

Протоколът и списъците да се обявят на таблото за съобщения 

пред стая 108 на Окръжен съд – Пловдив и да се публикуват на интернет 



страницата на Окръжен съд – Пловдив, посредством което кандидатите се 

считат за уведомени и отделни съобщения не следва да им се изпращат. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 

                                        /п/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1. 
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