
П Р О Т О К О Л  № 2 

 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 

№ РД 109/16.06.2020 г. 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 –  

ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА 

 

 
 Днес,  02.07.2020 г. в 11:00 часа 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 в 

изпълнение на възложените ангажименти по първи етап на конкурса. 

 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 регламента за провеждане на конкурса, след изтичане на 

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

назначена със Заповед № РД 109/16.06.2020 г. на и.ф. Председател на Окръжен 

съд – Пловдив, проведе заседание за допускане на кандидатите. След проверка 

относно 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 нея, 

комисията допусна до участие 1 кандидат, а именно: 

1. Вх. № 9073/16.03.2020 г. - Иван Димитров Делов. 

 

Двама кандидати не бяха допуснати до конкурс, като това са: 

1. Вх. № 7199/28.02.2020 г. – Тодор Рангелов Драганов; 

2. Вх. № 9118/17.03.2020 г. – Борислав Георгиев Вакрилов. 

 

В срока за обжалване на решението на комисията, с което тези двама 

кандидати не са допуснати до конкурс, не са постъпили жалби от недопуснатите 

кандидати. 

Така, комисията по провеждане на конкурса, заседаваща днес в пълния си 

състав, прегледа документите на посочения по-горе допуснат кандидат, като 

всеки от членовете на комисията постави индивидуална оценка по шестобалната 

система с точност до 0,25 относно професионалната подготовка и другите 

качества на кандидата.  

Резултатите от това оценяване, както и крайната оценка от първия етап на 

конкурса, формирана като средноаритметично число от оценките на всеки от 

членовете на комисията, са отразени в поместената по-долу таблица: 

 



Резултати – Първи етап на конкурса: 

 

ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛОВ 

 
Критерии 

 

 

 

 

 

Членове на 

комисията 

образование 

с придобита 

специалност 

в областта на 

инженерно-

техническите 

науки 

Общ 

стаж 

Стаж по 

техничес- 

ката 

специал-

ност 

Владе

ние на 

чужд 

език 

Компю-

търна 

грамот-

ност 

Препо-

ръки 

Допъл-

нителни 

квали-

фикации 

Обща 

оценка 

........... 5,50 5,50 4,00 5,00 5,50 6,00 5,00 5,21 

........... 5,75 5,50 4,00 5,00 5,50 5,00 5,00 5,11 

........... 5,00 4,75 4,00 5,25 5,50 5,50 5,25 5,00 

 
                                                  Крайна оценка:  5,11  

   

 

Резултатите от първия етап да се обявят днес – 02.07.2020 г. до 16:00 часа 

на таблото за съобщения пред стая № 108, ет. 1 в сградата на Окръжен съд - 

Пловдив и на интернет страницата на съда. 

 

Тъй като участвалият на първия етап на конкурса кандидат има оценка не 

по-ниска от „Добър“ 4,00, той има право да участва във втория етап на конкурса 

– събеседване, който ще се проведе на предварително обявената дата – 

03.07.2020 г. от 11:00 часа в стая № 314 на Окръжен съд - Пловдив.   

Кандидатът следва да се яви пред обявената стая в 10:45 часа на 

03.07.2020 г. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 

                                  /п/ 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ:1. 

               /п/ 

 

 

        2. 

               /п/ 


