
П Р О Т О К О Л  № 3 

 
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 –  

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА 

 

 
 Днес,  03.07.2020 г. в 11:00 часа се проведе вторият етап от конкурса за 

назначаване на съдебен служител на длъжността „Ръководител сектор 

„Управление и стопанисване на съдебното имущество“ в Окръжен съд - Пловдив 

/1 щатна бройка/, обявен със Заповед № ЛС № 144/10.02.2020 г. на и.ф. 

Председател на Окръжен съд – Пловдив. 

 Комисията, назначена със Заповед № РД 109/16.06.2020 г. на и.ф. 

Председател на Окръжен съд – Пловдив, е в състав председател:................ и 

членове: ........................ 

 Право да участва в този етап има кандидатът, допуснат до участие и 

преминал успешно първи етап на конкурса - Иван Димитров Делов със 

заявление с вх. № 9073/16.03.2020 г.  

 Събеседването премина по указания в Заповедта за обявяване на конкурса 

регламент: 

Конкурсната комисия провежда събеседване с допуснатия кандидат, с цел 

установяване на подготовката на същия за длъжността. Кандидатът отговаря на 

въпроси от областта на нормативната уредба, свързана с управлението на 

собствеността в публичния сектор – ЗДС, ППЗДС, ЗОбС; нормативната уредба 

по провеждане на обществени поръчки в строителството; Правилника за 

администрацията на съдилищата; мотивацията им за кандидатстване за 

длъжността и визията им относно изпълнението на длъжността. 

След проведеното събеседване, комисията проведе заседание, за което се 

съставя и настоящия протокол. Пристъпи се към вписване на поставените от 

всеки член на комисията оценки по регламента за провеждане на конкурса, като 

оценяването на притежаваните от кандидата професионални качества се 

формира на базата на следните критерии: 

а/ общи познания на нормативната уредба, свързана с управление на 

собствеността в публичния сектор; 

б/ познаване на нормативната уредба по ЗОП в строителството; 

в/ познаване на Правилника за администрацията на съдилищата; 

г/ познаване на длъжностната характеристика; 

д/ лична мотивация и визия за изпълнение на длъжността. 

Членовете на комисията оцениха кандидата с оценки по шестобалната 

система с точност до 0,25 по всеки от посочените по-горе критерии.  
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Окончателната оценка на всеки член на комисията беше формирана като 

средноаритметично число от оценките по отделните критерии.  

Окончателната оценка на кандидата, участвал във втори етап на конкурса, 

е средноаритметично число от оценките на всички членове на комисията. 

Крайната оценка от конкурса е средноаритметично число от получените 

крайни оценки от двата етапа на конкурса. 

Посочените резултати са отразени в таблици, както следва: 

 

Резултати от ВТОРИ етап на конкурса – събеседване: 

ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛОВ 

 
Критерии 

 

 

 

 

 

Членове на 

комисията 

общи познания на 

нормативната 

уредба, свързана с 

управление на 

собствеността в 

публичния сектор 

познаване 

на 

нормативна

та уредба по 

ЗОП в 

строител-

ството 

познаване на 

Правилника 

за админис-

трацията на 

съдилищата 

познаване 

на 

длъжност-

ната 

характерис

-тика 

лична 

мотивация и 

визия за 

изпълнение 

на 

длъжността 

Обща 

оценка 

............. 5,50 4,50 5,00 5,50 6,00 5,30 

    ............ 5,75 5,00 5,50 5,50 6,00 5,55 

............ 5,50 4,50 5,00 5,00 6,00 5,20 

 
                                                  Крайна оценка:  5,35  

   

Краен резултат, след провеждане на двата етапа на конкурса: 

ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛОВ 

 
оценки 

 

членове на 

комисията 

оценка от първи 

етап 

оценка от втори 

етап 

крайна 

средноаритметична 

оценка 

................... 5,21 5,30 5,25 

................... 

 
5,11 5,55 5,33 

................... 5,00 
5,20 

 
5,10 

 

 

Въз основа на проведения конкурс комисията класира кандидата ИВАН 

ДИМИТРОВ ДЕЛОВ като успешно издържал конкурса, с крайна оценка „Много 

добър“ -  5,23. 

 

За работата си по оценяването на втори етап и класирането на кандидата, 

комисията състави настоящия протокол.  

Протоколът следва да се обяви на таблото пред стая № 108, ет. 1 в 

сградата на Окръжен съд - Пловдив и на интернет страницата на съда в 3-дневен 

срок от приключване на конкурса. 
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Конкурсната комисия следва да представи протокола и всички документи 

на класирания кандидат на административния ръководител на Окръжен съд - 

Пловдив в 3-дневен срок от приключване на конкурсната процедура.   

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: 

                                     /п/ 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ:1. 

                   /п/ 

 

 

        2. 

                     /п/ 


