
 

ПРОТОКОЛ  № 2 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 

ЛС 1079/12.11.2020г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ПЛОВДИВ, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК В ОКРЪЖЕН СЪД 

ПЛОВДИВ – ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСА 

 

Днес, 03.12.2020г. комисията, назначена със заповед № ЛС 

1079/12.11.2020г. на Председателя на Окръжен съд- Пловдив, проведе 

заседание в изпълнение на възложените ангажименти по първи етап на 

конкурса.  

Със заповед  № ЛС 992/ 08.10.2020г. на Председателя на Окръжен 

съд Пловдив е обявен конкурс за назначаване на съдебен служител на 

длъжността „Съдебен помощник” в Окръжен съд – Пловдив (една щатна 

бройка със срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.3 КТ – до завръщане на 

продължително отсъстващ служител, заемащ тази длъжност. 

              Съгласно регламента за провеждане на конкурса, след изтичане на 

крайния срок за приемане на документите за участие в конкурса, 

комисията, назначена със заповед № ЛС 1079/12.11.2020г. на Председателя 

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 6 

кандидати, както следва: 

1.  вх. № 265736/ 19.10.2020г. – Катя Иванова Янева; 

2.  вх. №266751/26.10.2020г. – Деница Димитрова Урумова; 

3. вх. № 268236/05.11.2020г. – Мила Емилова Дрехемова; 

4. вх. № 268334/06.11.2020г. – Гергана Иванова Даскалова; 

5. вх. № 268566/09.11.2020г. – Бояна Ивайлова Иванова; 

6. вх. № 268734/10.11.2020г. – Мария Димитрова Зафирова 

Ляскова. 

 

До конкурс по решение на комисията не бяха допуснати осемнадесет 

кандидата.  

В срока за обжалване на решението на комисията са постъпили две 

жалби от следните кандидати: Денка Наскова Динкова и Виктория 

Веселинова Дякова. 

Жалбите са разгледани от Председателя на Окръжен съд- Пловдив и 

със Заповед № ЛС 1108/26.11.2020г. и със Заповед № ЛС 1116/27.11.2020г. 

същите са уважени, с оглед на което кандидатите Денка Наскова Динкова и 

Виктория Веселинова Дякова следва да бъдат допуснати до конкурса. 



Така, комисията по провеждане на конкурса, заседаваща днес в 

пълния си състав, прегледа документите на всички изброени по-горе 

допуснати кандидати, като всеки от членовете на комисията постави 

индивидуална оценка по шестобалната система с точност до 0.25 относно 

професионалната подготовка и другите качества на всеки кандидат по 

отделно.  

Резултатите от това оценяване, както и крайната оценка за всеки 

кандидат 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: 

 

 

 

№ 

по 

ред 

Входящ 

№ 

Три имена на 

кандидата 

Оценка 

първи 

член на 

комисия 

Оценка 

втори 

член на 

комисия 

Оценка 

трети 

член на 

комисия 

Крайна 

средно- 

аритм. 

оценка 

1.  265736 Катя Иванова Янева 5.00 5.00 5.00 5.00 

2.  266006 Денка Наскова 

Динкова 

4.75 4.75 4.75 4.75 

3.  266731 Виктория 

Веселинова Дякова 

5.50 5.50 5.50 5.50 

4.  266751 Деница Димитрова 

Урумова 

5.00 5.00 5.00 5.00 

5.  268236 Мила Емилова 

Дрехемова 

5.50 5.50 5.50 5.50 

6.  268334 Гергана Иванова 

Даскалова 

5.25 5.25 5.25 5.25 

7.  268566 Бояна Ивайлова 

Иванова 

5.00 5.00 5.00 5.00 

8.  268734 Мария Димитрова 

Зафирова Ляскова 

5.00 5.00 5.00 5.00 

 

Резултатите от първия етап да се обявят днес – 03.12.2020г. до 

16.00 ч. на таблото за съобщения пред стая № 108, ет.1 в сградата на 

Окръжен съд Пловдив и на интернет страницата на съда.  

 

Тъй като всички участвали на първия етап кандидати имат оценка 

не по-ниска от „Много добър“ 4.50, то те имат право да участват във втория 

етап на конкурса - писмен изпит-тест, който ще се проведе на 

предварително обявената дата: 10.12.2020г. от 10.00 ч. до 12.00 ч., 



дистанционно в електронна среда от разстояние съгласно Заповед № 

ЛС1123/ 30.11.2020г. на Председателя на Окръжен съд- Пловдив. 

  

 

                                                                                         /п/ 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:………………… 

                                                   

                               /п/                                             /п/ 

 ЧЛЕНОВЕ:……………………          ……………………... 

                                                                   

                        

                                                                                                                     

         

                                              

 

 

 


