
ПРОТОКОЛ  № 1 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 

ЛС 198/23.03.2021 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД - 

ПЛОВДИВ, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

НАЗНАЧАВАНЕ НА СИСТЕМНИ АДМИНИСТРАТОРИ В  

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛОВДИВ 

 

Днес, 26.03.2021 г., комисията, назначена със заповед № ЛС 

198/23.03.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив, проведе 

заседание относно следното: 

Със заповед  № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - 

Пловдив е обявен конкурс за назначаване на съдебни служители на 

длъжността „системен администратор” в Окръжен съд – Пловдив (две щатни 

бройки). Съгласно последно цитираната заповед, кандидатите трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

 

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, и професионален опит, както и на специфичните изисквания, 

предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността; 

б/ по отношение на тях да не са налице обстоятелствата по чл. 340а, ал. 

2 от Закона за съдебната власт към момента на назначаване; 

в/ да имат завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „бакалавър“; 

г/ минимално изискуем професионален опит – 3 (три) години; 

 

2. Допълнителни специфични изисквания за заемане на длъжността:  

а/ завършено висше образование, образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалности в областта на 

компютърните системи и информационни технологии;  

б/ познания по мрежови и информационни системи, инсталиране и 

поддръжка на MS Windows, Windows Server, MS Office; опит в областта на 

информационните технологии; 

в/ отлични комуникативни умения и способност за работа в екип; 

 

В заповедта са посочени необходимите документи за участие в 

конкурса: 



 - писмено заявление  (образец); 

 - автобиография (подписана от кандидата); 

 - копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен и допълнителна квалификация; 

 - декларация по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт  (образец); 

 - медицинско свидетелство от Център за психично здраве, издадено 

след проведен преглед, че кандидатът не страда от психични разстройства - 

оригинал; 

 -  копия от документи, удостоверяващи професионалния опит; 

 - копия от документи, представени по желание на кандидата за: 

придобити допълнителни квалификации, за владеене на чужд език, 

препоръки от предишни работодатели и др.; 

 - декларация – съгласие за обработка на лични данни съгласно 

Регламент (ЕС)2016/679 (образец); 

 - 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. Обявата е 

публикувана във вестник „24 часа“, както и в общодостъпната интернет 

платформа jobs.bg на 18.02.2021 г., копие от заповедта за обявяване на 

конкурса е поставено на таблото за съобщения пред стая № 108, ет.1 в 

сградата на съда, публикувано е и на интернет страницата на съда на същата 

дата – 18.02.2021 г. Обявеният срок за подаване на документи е изтекъл на 

22.03.2021 г.  

Съгласно регламента за провеждане на конкурса, след изтичане на 

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

назначена със заповед № ЛС 198/23.03.2021 г. на Председателя на Окръжен 

съд - Пловдив, провежда заседание за допускане на кандидатите. Именно с 

тази цел се провежда днешното заседание. 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.  

 

Комисията, заседаваща в пълния си състав, 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 нея, намери 

следното: 



Документи за участие в конкурса за назначаване на съдебни служители 

на длъжност „Системен администратор“ в Окръжен съд Пловдив са подали 

общо 16 кандидати, както следва: 

 
№ 

по 

ред 

Входящ № Дата Три имена на кандидата 

1. 266711 24.02.2021 г. ПАНАЙОТ  ТОМОВ ТОМОВ 

2. 267009 25.02.2021 г. ЛЮБЕН ПЕТКОВ АНДРЕЕВ 

3. 267015 25.02.2021 г. РУМЕН СТЕФАНОВ СПАСОВ 

4. 267113 26.02.2021 г. МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 

5.  267431 02.03.2021 г. ЙОРДАН ИЛИЕВ КОЖУХАРОВ 

6. 267699 04.03.2021 г. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИНЕВ 

7. 267846 05.03.2021 г. АНТОН БОГОМИЛОВ ИНКЬОВ 

8. 267903 05.03.2021 г. АНГЕЛ ИВАНОВ БАЙРАКТАРОВ 

9. 268580 11.03.2021 г.  СТАМЕН ТОНЕВ ПЕТРОВ 

10. 268584 11.03.2021 г. КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 

11. 268897 12.03.2021 г. ХРИСТО ДИМИТРОВ ТАШЕВ 

12.  269116 15.03.2021 г. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТЕВ 

13. 269265 16.03.2021 г. КАТЕРИНА ПЕТРОВА СЛАВОВА 

14. 269373 17.03.2021 г. РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ГАДЖУРОВ 

15. 269493 17.03.2021 г. ЯВОР МИХАЙЛОВ КОЕШИНОВ 

16.  269671 18.03.2021 г. ПЛАМЕН БОРИСОВ АПОСТОЛОВ 

 

Девет кандидати са подали документи в срока по т.5 от заповед № ЛС 

114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд, представили са  всички 

изискуеми за участие в конкурса документи, отговарят на минималните 

изисквания за участие в обявения конкурс и следва да бъдат допуснати до 

участие в него. Това са кандидатите: 

 
№ 

по 

ред 

Входящ № Дата Три имена на кандидата 

1. 266711 24.02.2021 г. ПАНАЙОТ  ТОМОВ ТОМОВ 

2. 267015 25.02.2021 г. РУМЕН СТЕФАНОВ СПАСОВ 

3.  267431 02.03.2021 г. ЙОРДАН ИЛИЕВ КОЖУХАРОВ 

4. 267699 04.03.2021 г. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИНЕВ 

5. 267846 05.03.2021 г. АНТОН БОГОМИЛОВ ИНКЬОВ 

6. 268580 11.03.2021 г.  СТАМЕН ТОНЕВ ПЕТРОВ 

7. 268584 11.03.2021 г. КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 

8. 269373 17.03.2021 г. РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ГАДЖУРОВ 

9.  269671 18.03.2021 г. ПЛАМЕН БОРИСОВ АПОСТОЛОВ 

 

Тъй като тези кандидати са подали в срока по т.5 от заповед № ЛС 

114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив изискуемите за 

участие в конкурса документи и документите им съответстват на 

минималните изисквания за участие в конкурса, комисията  

  

                                   РЕШИ: 

 

ДОПУСКА до участие в конкурса, обявен със заповед № ЛС 

114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив за назначаване 



на длъжност „системен администратор“ в Окръжен съд - Пловдив, поименно 

изброените по-горе кандидати както следва:  

 
№ 

по 

ред 

Входящ № Дата Три имена на кандидата 

1. 266711 24.02.2021 г. ПАНАЙОТ  ТОМОВ ТОМОВ 

2. 267015 25.02.2021 г. РУМЕН СТЕФАНОВ СПАСОВ 

3.  267431 02.03.2021 г. ЙОРДАН ИЛИЕВ КОЖУХАРОВ 

4. 267699 04.03.2021 г. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИНЕВ 

5. 267846 05.03.2021 г. АНТОН БОГОМИЛОВ ИНКЬОВ 

6. 268580 11.03.2021 г.  СТАМЕН ТОНЕВ ПЕТРОВ 

7. 268584 11.03.2021 г. КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 

8. 269373 17.03.2021 г. РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ГАДЖУРОВ 

9.  269671 18.03.2021 г. ПЛАМЕН БОРИСОВ АПОСТОЛОВ 

 

 

 

Седем от кандидатите не отговарят на минималните нормативно 

определени изисквания за заемане на длъжността „системен администратор“, 

поради което и тези кандидати НЕ СЛЕДВА да бъдат допускани до участие 

в конкурса.  

Това са:  

 
№ 

по 

ред 

Входящ № Дата Три имена на кандидата 

1. 267009 25.02.2021 г. ЛЮБЕН ПЕТКОВ АНДРЕЕВ 

2. 267113 26.02.2021 г. МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 

3. 267903 05.03.2021 г. АНГЕЛ ИВАНОВ БАЙРАКТАРОВ 

4. 268897 12.03.2021 г. ХРИСТО ДИМИТРОВ ТАШЕВ 

5.  269116 15.03.2021 г. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТЕВ 

6. 269265 16.03.2021 г. КАТЕРИНА ПЕТРОВА СЛАВОВА 

7. 269493 17.03.2021 г. ЯВОР МИХАЙЛОВ КОЕШИНОВ 

 

ОСНОВАНИЯТА, поради които всеки един от посочените по-горе 

кандидати не следва да бъде допускан до участие в конкурса, са следните:  

 

1. ЛЮБЕН ПЕТКОВ АНДРЕЕВ – Кандидатът е подал в срока по т.5 от 

заповед № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив 

изискуемите за участие в конкурса документи, но от документите 

удостоверяващи професионалния опит е видно, че кандидатът не отговаря на  

минимално изискуемия професионален опит – 3 години. 

Тъй като кандидата не отговаря на минималните нормативно 

определени изисквания за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че това е основание за недопускане на този кандидат.  

 

2. МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ - Кандидатът е подал в срока по т.5 

от заповед № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - 

Пловдив изискуемите за участие в конкурса документи, но от документите за 



придобита образователно-квалификационна степен се вижда, че придобитата 

образователно-квалификационна степен е „специалист“ с продължителност 

на обучението 3 години. Приложен е документ, удостоверяващ че  

МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ има права на завършил образователно-

квалификационна степен „професионален бакалавър“ съгласно Закона за 

изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Кандидата не 

отговаря на условието за завършено висше образование, образователно-

квалификационна степен „бакалавър“, поради което не се допуска до 

участие в конкурса. 

 

3. АНГЕЛ ИВАНОВ БАЙРАКТАРОВ - Кандидатът е подал в срока по 

т.5 от заповед № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - 

Пловдив изискуемите за участие в конкурса документи. Представен е 

документ от Осигурителния регистър на Обединеното кралство 

Великобритания, удостоверяващ осигурителен стаж за период без 

допълнителни детайли, от който не може да се направи извод, че кандидата 

отговаря на условието за минимално изискуемия професионален опит – 3 

години. 

Тъй като кандидата не отговаря на минималните нормативно 

определени изисквания за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че това е основание за недопускане на този кандидат.  

 

4. ХРИСТО ДИМИТРОВ ТАШЕВ - Кандидатът е подал в срока по т.5 

от заповед № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - 

Пловдив документи за участие в конкурса, но от документите 

удостоверяващи професионалния опит е видно, че кандидатът не отговаря на  

минимално изискуемия професионален опит – 3 години. 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след проведен преглед, че кандидатът не страда от психически 

разстройства съгласно изискването на т.3.5 от заповед № ЛС 114/15.02.2021 

г.  на Председателя на Окръжен съд - Пловдив. Представено е само 

удостоверение – справка, издадена от ЦПЗ Пловдив, че за лицето в 

информационната система на ЦПЗ Пловдив ЕООД няма данни за психични 

разстройства, което обаче не касае проведен преглед и респективно липсва 

заключение на лекар-психиатър, че лицето не страда от психични 

заболявания. Представената справка от отдел Регистър на диспансерно болни 

при ЦПЗ Пловдив, удостоверява единствено обстоятелството, че лицето не е 

вписано в информационните регистри на ЦПЗ като страдащ от психични 

разстройства. В случая липсват документ,  удостоверяващи, че кандидатът не 

страда от психични разстройства.  

Тъй като кандидата не отговаря на минималните нормативно 

определени изисквания за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че това е основание за недопускане на този кандидат.  

 



5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТЕВ - Кандидатът е подал в срока по т.5 

от заповед № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - 

Пловдив изискуемите за участие в конкурса документи, но от документите 

удостоверяващи професионалния опит е видно, че кандидатът не отговаря на  

минимално изискуемия професионален опит – 3 години. 

Тъй като кандидата не отговаря на минималните нормативно 

определени изисквания за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че това е основание за недопускане на този кандидат.  

 

6. КАТЕРИНА ПЕТРОВА СЛАВОВА - Кандидатът е подал в срока по 

т.5 от заповед № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - 

Пловдив документи за участие в конкурса, но от документите 

удостоверяващи професионалния опит е видно, че кандидатът не отговаря на  

минимално изискуемия професионален опит – 3 години. 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след проведен преглед, че кандидатът не страда от психически 

разстройства съгласно изискването на т.3.5 от заповед № ЛС 114/15.02.2021 

г.  на Председателя на Окръжен съд - Пловдив. Представено е само 

удостоверение – справка, издадена от ЦПЗ Пловдив, че за лицето в 

информационната система на ЦПЗ Пловдив ЕООД няма данни за психични 

разстройства, което обаче не касае проведен преглед и респективно липсва 

заключение на лекар-психиатър, че лицето не страда от психични 

заболявания. Представената справка от отдел Регистър на диспансерно болни 

при ЦПЗ Пловдив, удостоверява единствено обстоятелството, че лицето не е 

вписано в информационните регистри на ЦПЗ като страдащ от психични 

разстройства. В случая липсват документ,  удостоверяващи, че кандидатът не 

страда от психични разстройства.  

Тъй като кандидата не отговаря на минималните нормативно 

определени изисквания за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че това е основание за недопускане на този кандидат.  

 

7. ЯВОР МИХАЙЛОВ КОЕШИНОВ - Кандидатът е подал в срока по 

т.5 от заповед № ЛС 114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - 

Пловдив документи за участие в конкурса. Не са представени документи 

удостоверяващи професионалния опит и документ за завършено висше 

образование. 

Тъй като кандидата не отговаря на минималните нормативно 

определени изисквания за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че това е основание за недопускане на този кандидат.  

 

 

Предвид изложените съображения, комисията  

 

                                Р Е Ш И : 

 



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

114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив за назначаване 

на длъжност „системен администратор“ в Окръжен съд Пловдив поименно 

изброените по-горе кандидати както следва:  

 
№ 

по 

ред 

Входящ № Дата Три имена на кандидата 

1. 267009 25.02.2021 г. ЛЮБЕН ПЕТКОВ АНДРЕЕВ 

2. 267113 26.02.2021 г. МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 

3. 267903 05.03.2021 г. АНГЕЛ ИВАНОВ БАЙРАКТАРОВ 

4. 268897 12.03.2021 г. ХРИСТО ДИМИТРОВ ТАШЕВ 

5.  269116 15.03.2021 г. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТЕВ 

6. 269265 16.03.2021 г. КАТЕРИНА ПЕТРОВА СЛАВОВА 

7. 269493 17.03.2021 г. ЯВОР МИХАЙЛОВ КОЕШИНОВ 

 

 

За допуснатите кандидати, комисията определи следващите етапи 

за участие в конкурса: 

 

Първи етап – по документи: Преглед и оценка от страна на 

Комисията на документите на допуснатите до участие в конкурса лица – 

12.04.2021 г.. 
Обявяване на резултатите от първия етап – 12.04.2021 г. 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.  

 

Втори етап – събеседване с преминалите на този етап 

кандидати:16.04.2021 г. в съдебна зала № 7 на Окръжен съд – Пловдив, 

начален час 10.00 часа. Допълнително ще бъде обявен график след 

публикуване на резултатите от първи етап. Поради епидемичната обстановка 

в страната са възможни промени, за които кандидатите ще бъдат уведомени 

своевременно със съобщение на интернет страницата на съда. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:………………….. 

                                                                 /п/          

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:1..…………………… 

                                                                                 /п/ 

 

                                                                            2.……………………. 

                                                                                /п/ 

 



 

 

СПИСЪК 

на 

Кандидатите, допуснати до участие в конкурса, обявен със заповед № ЛС 

114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив за назначаване 

на длъжност „системен администратор“ в Окръжен съд Пловдив 

 

 
№ 

по 

ред 

Входящ № Дата Три имена на кандидата 

1. 266711 24.02.2021 г. ПАНАЙОТ  ТОМОВ ТОМОВ 

2. 267015 25.02.2021 г. РУМЕН СТЕФАНОВ СПАСОВ 

3.  267431 02.03.2021 г. ЙОРДАН ИЛИЕВ КОЖУХАРОВ 

4. 267699 04.03.2021 г. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИНЕВ 

5. 267846 05.03.2021 г. АНТОН БОГОМИЛОВ ИНКЬОВ 

6. 268580 11.03.2021 г.  СТАМЕН ТОНЕВ ПЕТРОВ 

7. 268584 11.03.2021 г. КРАСИМИРА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА 

8. 269373 17.03.2021 г. РАДОСЛАВ СТОЯНОВ ГАДЖУРОВ 

9.  269671 18.03.2021 г. ПЛАМЕН БОРИСОВ АПОСТОЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСЪК 

на 

Кандидатите, недопуснати до участие в конкурса, обявен със заповед № ЛС 

114/15.02.2021 г. на Председателя на Окръжен съд - Пловдив за назначаване 

на длъжност „системен администратор“ в Окръжен съд Пловдив 

 

 

 

 

 
№ 
по 

ред 

Входящ № Дата Три имена на кандидата 

1. 267009 25.02.2021 г. ЛЮБЕН ПЕТКОВ АНДРЕЕВ 

2. 267113 26.02.2021 г. МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ 

3. 267903 05.03.2021 г. АНГЕЛ ИВАНОВ БАЙРАКТАРОВ 

4. 268897 12.03.2021 г. ХРИСТО ДИМИТРОВ ТАШЕВ 

5.  269116 15.03.2021 г. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МИТЕВ 

6. 269265 16.03.2021 г. КАТЕРИНА ПЕТРОВА СЛАВОВА 

7. 269493 17.03.2021 г. ЯВОР МИХАЙЛОВ КОЕШИНОВ 

 


