
ПРОТОКОЛ  № 1 

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 

№ ЛС 1003/01.10.2021 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 

НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК В ОКРЪЖЕН СЪД 

ПЛОВДИВ 

 

Днес, 07.10.2021 г., комисията, назначена със заповед № ЛС 

1003/01.10.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив, проведе 

заседание относно следното: 

Със заповед  № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив е обявен конкурс за назначаване на съдебен 

служител на длъжността „Съдебен помощник” в Окръжен съд – Пловдив 

(шест свободни щатни бройки). Съгласно последно цитираната заповед, 

кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

                    1. Минимални нормативно определени изисквания: 

                            а/по чл. 162 от Закона за съдебната власт – да имат само 

българско гражданство; да имат завършено висше образование по 

специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ, и да са 

придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите 

нравствени и професионални качества; да не са осъждани на лишаване от 

свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не 

са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на ВСС за 

накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо 

заболяване; 

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

за съдебната власт към момента на назначаване;  

                     2. Допълнителни специфични изисквания за заемане на 

длъжността:  

                          а/много добра компютърна грамотност - Microsoft Office, 

Internet, умения за работа с правно-информационни системи; 

                         б/ оперативност, комуникативност, способност за работа в 

екип. 

                    В заповедта са посочени необходимите документи за участие в 

конкурса: 

                    1. заявление за участие в конкурса (свободен текст); 

                    2. автобиография (подписана от кандидата); 

                     3. декларация, че кандидатът има само българско гражданство; 

не е поставен под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; не e 

дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен 



съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от 

психическо заболяване. 

                     4. диплома за завършено висше образование по специалността 

„Право“ (нотариално заверено копие); 

                     5. удостоверение за придобита юридическа правоспособност 

(нотариално заверено копие); 

                    6. копие от документи, удостоверяващи професионалния опит 

(при наличие на такъв); 

                    7. медицинско свидетелство от Център за психично здраве, 

издадено след извършен преглед, че кандидатът не страда от психични 

разстройства - оригинал;              

                    8. копия от документи, удостоверяващи компютърна 

грамотност; 

                    9. копия от документи, представени по желание на кандидата 

за: придобити допълнителни квалификации, владеене на чужд език; 

препоръки от предни работодатели и др.; 

                    10. декларация – съгласие за обработка на лични данни 

съгласно Регламент (ЕС)2016/679 (образец); 

                    11. пълномощно за подаване на документи (когато не се 

подават лично от кандидата). 

                    Копията на посочените документи (с изключение на тези по т. 

4 и т. 5) 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 „24 часа“, както и 

в общодостъпната интернет платформа jobs.bg на 31.08.2021 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 ОС Пловдив на същата дата – 31.08.2021 г. Обявеният срок 

за подаване на документи е изтекъл на 30.09.2021 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 1003/01.10.2021 г. на Председател 

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 съдебен 

служител на длъжност „Съдебен помощник“ в Окръжен съд Пловдив са 

подали общо 86 кандидати, както следва: 

 

1. вх.№92238/01.09.2021 г. - Лилия Николаева Тумбева  

2. вх.№9282/02.09.2021 г. - Денка Наскова Динкова 

3. вх.№9397/03.09.2021 г. - Иванка Петрова Палашева 

4. вх.№9475/07.09.2021 г. - Ели Георгиева Борукова 

5.  вх.№9582/08.09.2021 г. - Елисъвета Алексиева Пеева 

6. вх.№9587/08.09.2021 г. - Станислава Недялкова Божева 

7. вх.№9643/09.09.2021 г. - Добромира Шанкова Бончева 

8. вх.№9747/10.09.2021 г. - Веселина Тодорова Изидорова-Михайлова 

9. вх.№9769/10.09.2021 г. - Йорданка Йонкова Николова 

10. вх.№9817/13.09.2021 г. - Йордан Петров Йорданов 

11. вх.№9851/13.09.2021 г. - Ебру Рейхан Апти 

12. вх.№9855/13.09.2021 г. - Лиляна Иванова Каламова 

13. вх.№9887/13.09.2021 г. - Стелияна Димитрова Немцова 

14. вх.№9912/13.09.2021 г. - Яна Добрева Найдева 

15. вх.№9931/14.09.2021 г. - Стоян Костов Стоянов 

16. вх.№9966/14.09.2021 г. - Петър Христов Петров 

17. вх.№9968/14.09.2021 г. - Виляна Цанкова Ламбрева 

18. вх.№9972/14.09.2021 г. - Иван Николаев Манахилов 

19. вх.№9983/14.09.2021 г. - Васил Йорданов Христев 

20. вх.№10056/15.09.2021 г. - Радост Илкова Петкова-Чобанова 

21. вх.№10057/15.09.2021 г. - Северина Илкова Петкова 

22. вх.№10074/15.09.2021 г. - Шинка Андреева Щинкова 

23. вх.№10090/15.09.2021 г. - Елена Георгиева Билева 

24. вх.№10091/15.09.2021 г. - Татяна Тодорова Бистрашка 

25. вх.№10093/15.09.2021 г. - Здравко Асенов Малковски 

26. вх.№10122/16.09.2021 г. - Елена Георгиева Згурова 

27. вх.№10137/16.09.2021 г. - Неделя Рангелова Гавраилова 

28. вх.№10144/16.09.2021 г. - Златка Николова Ряхова 

29. вх.№10158/16.09.2021 г. - Вергиния Пламенова Гилин 

30. вх.№10178/16.09.2021 г. - Теодора Атанасова Далемска 

31. вх.№10184/16.09.2021 г. - Борис Тодоров Праков 

32. вх.№10186/16.09.2021 г. - Силвана Станкова Кидикова 

33. вх.№10188/16.09.2021 г. - Антоанета Иванова Калбурджиева 

34. вх.№10195/16.09.2021 г. - Иван Димитров Семерджиев 



35. вх.№10241/17.09.2021 г. - Лъчезар Атанасов Гичев 

36. вх.№10242/17.09.2021 г. - Начо Ганчев Семков 

37. вх.№10245/17.09.2021 г. - Катя Иванова Янева 

38. вх.№10253/17.09.2021 г. - Емилия Николова Балийска 

39. вх.№10256/17.09.2021 г - Александър Северинов Димитров 

40. вх.№10258/17.09.2021 г. - Зорница Христова Бузова 

41. вх.№10266/17.09.2021 г. - Милен Бисеров Милчев 

42. вх.№10274/17.09.2021 г. - Димитър Живков Чолаков 

43. вх.№10276/17.09.2021 г. - Божидар Николаев Георгиев 

44. вх.№10283/17.09.2021г. - Катерина Любомирова Христова-

Бахчеванова 

45. вх.№10290/17.09.2021 г. - Евгени Радков Паунов 

46. вх.№10388/20.09.2021 г. - Въчка Въчева Енчева-Титова 

47. вх.№10431/21.09.2021 г. - Дарина Христова Хаджиева 

48. вх.№10440/21.09.2021 г. - Илина Петрова Ангелова-Касабова 

49. вх.№10443/21.09.2021 г. - Вержин Гарбис Хугасян 

50. вх.№10470/21.09.2021 г. - Виктория Веселинова Дякова 

51. вх.№10498/21.09.2021 г. - Трендафилка Тодорова Николова-Петрова 

52. вх.№10540/23.09.2021 г. - Вангел Христов Рангелов 

53. вх.№10544/23.09.2021 г. - Владимир Лъчезаров Бинев 

54. вх.№10551/23.09.2021 г. - Ивелина Николова Димовска 

55. вх.№10558/23.09.2021 г. - Георги Тодоров Римпопов 

56. вх.№10561/23.09.2021 г. - Стойчо Василев Узунов 

57. вх.№10587/23.09.2021 г. - Добра Георгиева Вангелова 

58. вх.№10604/23.09.2021 г. - Владимир Иванов Лазаров 

59. вх.№10629/24.09.2021 г. - Атанаска Илиева Герова 

60. вх.№10667/24.09.2021 г. - Иван Колев Иванов 

61. вх.№10767/27.09.2021 г. - Валентин Венциславов Парпулев 

62. вх.№10778/27.09.2021 г. - Недялка Василева Барганова 

63. вх.№10797/27.09.2021 г. - Мила Димитрова Тошева 

64. вх.№10799/27.09.2021 г. - Христина Маринова Иванова 

65. вх.№10814/27.09.2021 г. - Мила Емилова Дрехемова 

66. вх.№10836/27.09.2021 г. - Мария Андонова Кулова 

67. вх.№10897/28.09.2021 г. - Веселин Георгиев Иванов 

68. вх.№10918/28.09.2021 г. - Десислава Веселинова Батинова 

69. вх.№10933/28.09.2021 г. - Мария Тодорова Мирчева-Георгиева 

70. вх.№10945/28.09.2021 г. - Васил Георгиев Чамбов 

71. вх.№10970/28.09.2021 г. - Виктория Томиркова Томанова 

72. вх.№10987/28.09.2021 г. - Стела Руменова Кумчева 

73. вх.№11011/29.09.2021 г. - Жасмина Йорданова Йорданова 

74. вх.№11015/29.09.2021 г. - Десислава Димитрова Димова-Павлова 

75. вх.№11058/29.09.2021 г. - Радослав Димитров Спасов 

76. вх.№11070/29.09.2021 г. - Галина Николова Чеширова 



77. вх.№11115/29.09.2021 г. - Красимира Тодорова Александрова 

78. вх.№11194/30.09.2021 г. - Изабела Светлозарова Петкова 

79. вх.№11197/30.09.2021 г. - Пенка Костадинова Марева-Тантенова 

80. вх.№11203/30.09.2021 г. - Евелина Венкова Палчева 

81. вх.№11218/30.09.2021 г. - Гергана Иванова Даскелова 

82. вх.№11229/30.09.2021 г. - Валерия Петрова Станкова 

83. вх.№11232/30.09.2021 г. - Мария Димитрова Зафирова Ляскова 

84. вх.№11238/30.09.2021 г. - Симеон Тодоров Шейредов 

85. вх.№11243/30.09.2021 г. - Ивайло Колев Деев 

86. вх.№11245/30.09.2021 г. - Цветелина Михайлова Михайлова. 

 

Петдесет и шест кандидати са подали документи в срока по т.5 от 

Заповед № № ЛС 872/18.08.2021 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: 

 

1. вх.№9282/02.09.2021 г. - Денка Наскова Динкова; 

2. вх.№9475/07.09.2021 г. - Ели Георгиева Борукова; 

3. вх.№9582/08.09.2021 г. - Елисъвета Алексиева Пеева; 

4. вх.№9587/08.09.2021 г. - Станислава Недялкова Божева; 

5. вх.№9643/09.09.2021 г. - Добромира Шанкова Бончева; 

6. вх.№9747/10.09.2021 г. - Веселина Тодорова Изидорова-Михайлова; 

7. вх.№9769/10.09.2021 г. - Йорданка Йонкова Николова; 

8. вх.№9817/13.09.2021 г. - Йордан Петров Йорданов; 

9. вх.№9855/13.09.2021 г. - Лиляна Иванова Каламова; 

10. вх.№9887/13.09.2021 г. - Стелияна Димитрова Немцова; 

11. вх.№9912/13.09.2021 г. - Яна Добрева Найдева; 

12. вх.№9931/14.09.2021 г. - Стоян Костов Стоянов; 

13. вх.№9968/14.09.2021 г. - Виляна Цанкова Ламбрева; 

14. вх.№9983/14.09.2021 г. - Васил Йорданов Христев; 

15. вх.№10056/15.09.2021 г. - Радост Илкова Петкова-Чобанова; 

16. вх.№10057/15.09.2021 г. - Северина Илкова Петкова; 

17. вх.№10074/15.09.2021 г. - Шинка Андреева Щинкова 

18. вх.№10090/15.09.2021 г. - Елена Георгиева Билева; 

19. вх.№ 10093/15.09.2021г. – Здравко Асенов Малковски; 

20. вх.№ 10137/16.09.2021г. – Неделя Рангелова Гавраилова; 

21. вх.№10144/16.09.2021 г. – Златка Николова Ряхова 

22. вх.№ 10158/16.09.2021г. – Вергиния Пламенова Гилин; 

23. вх.№ 10178/16.09.2021г. – Теодора Атанасова Далемска; 

24. вх.№ 10184/16.09.2021г. – Борис Тодоров Праков; 

25. вх.№ 10186/16.09.2021г. – Силвана Станкова Кидикова; 

26. вх.№ 10188/16.09.2021г. – Антоанета Иванова Калабурджиева; 



27. вх.№ 10195/16.09.2021г. – Иван Димитров Семерджиев; 

28. вх.№ 10241/17.09.2021г. – Лъчезар Атанасов Гичев; 

29. вх.№ 10242/17.09.2021г. – Начо Ганчев Семков; 

30. вх.№ 10245/17.09.2021г. – Катя Иванова Янева; 

31. вх.№ 10253/17.09.2021г. – Емилия Николова Балийска; 

32. вх.№ 10274/17.09.2021г. – Димитър Живков Чолаков; 

33. вх.№ 10276/17.09.2021г. – Божидар Николаев Георгиев; 

34.вх.№ 10283/17.09.2021г. – Катерина Любомирова Христова–

Бахчеванова; 

35. вх.№ 10290/17.09.2021г. – Евгени Радков Паунов; 

36. вх.№ 10388/20.09.2021г. – Въчка Въчева Енчева - Титова; 

37.вх.№10440/21.09.2021 г. - Илина Петрова Ангелова-Касабова; 

38. вх.№10443/21.09.2021 г. - Вержин Гарбис Хугасян 

39. вх.№10470/21.09.2021 г. - Виктория Веселинова Дякова 

40.вх.№10551/23.09.2021 г. -  Ивелина Николова Димовска; 

41.вх.№10587/23.09.2021 г. - Добра Георгиева Вангелова; 

42.вх.№10629/24.09.2021 г. - Атанаска Илиева Герова; 

43.вх.№10778/27.09.2021 г. - Недялка Василева Барганова; 

44.вх.№10797/27.09.2021 г. - Мила Димитрова Тошева; 

45. вх.№10799/27.09.2021 г. - Христина Маринова Иванова; 

46.вх.№ 10814/27.09.2021г. – Мила Андонова Дрехемова; 

47. вх.№10945/28.09.2021 г. - Васил Георгиев Чамбов 

48. вх.№10987/28.09.2021 г. - Стела Руменова Кумчева; 

49. вх.№11011/29.09.2021 г. - Жасмина Йорданова Йорданова; 

50 .вх.№11015/29.09.2021 г. - Десислава Димитрова Димова-Павлова; 

51.вх.№11070/29.09.2021 г. - Галина Николова Чеширова; 

52.вх.№11203/30.09.2021 г. - Евелина Венкова Палчева; 

53.вх.№11218/30.09.2021 г. - Гергана Иванова Даскалова; 

54.вх.№11229/30.09.2021 г. - Валерия Петрова Станкова; 

55.вх.№11232/30.09.2021 г. - Мария Димитрова Зафирова Ляскова; 

56.вх.№11238/30.09.2021 г. - Симеон Тодоров Шейредов. 

 

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

ЛС 872/18.08.2021 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 

872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив за назначаване 

на длъжност „Съдебен помощник“ в Окръжен съд Пловдив, поименно 

изброените кандидати, както следва:  



 

1. вх.№9282/02.09.2021 г. - Денка Наскова Динкова; 

2. вх.№9475/07.09.2021 г. - Ели Георгиева Борукова; 

3. вх.№9582/08.09.2021 г. - Елисъвета Алексиева Пеева; 

4. вх.№9587/08.09.2021 г. - Станислава Недялкова Божева; 

5. вх.№9643/09.09.2021 г. - Добромира Шанкова Бончева; 

6. вх.№9747/10.09.2021 г. - Веселина Тодорова Изидорова-

Михайлова; 

7. вх.№9769/10.09.2021 г. - Йорданка Йонкова Николова; 

8. вх.№9817/13.09.2021 г. - Йордан Петров Йорданов; 

9. вх.№9855/13.09.2021 г. - Лиляна Иванова Каламова; 

10. вх.№9887/13.09.2021 г. - Стелияна Димитрова Немцова; 

11. вх.№9912/13.09.2021 г. - Яна Добрева Найдева; 

12. вх.№9931/14.09.2021 г. - Стоян Костов Стоянов; 

13. вх.№9968/14.09.2021 г. - Виляна Цанкова Ламбрева; 

14. вх.№9983/14.09.2021 г. - Васил Йорданов Христев; 

15. вх.№10056/15.09.2021 г. - Радост Илкова Петкова-Чобанова; 

16. вх.№10057/15.09.2021 г. - Северина Илкова Петкова; 

17. вх.№10074/15.09.2021 г. - Шинка Андреева Щинкова 

18. вх.№10090/15.09.2021 г. - Елена Георгиева Билева; 

19. вх.№ 10093/15.09.2021г. – Здравко Асенов Малковски; 

20. вх.№ 10137/16.09.2021г. – Неделя Рангелова Гавраилова; 

21. вх.№10144/16.09.2021 г. – Златка Николова Ряхова 

22. вх.№ 10158/16.09.2021г. – Вергиния Пламенова Гилин; 

23. вх.№ 10178/16.09.2021г. – Теодора Атанасова Далемска; 

24. вх.№ 10184/16.09.2021г. – Борис Тодоров Праков; 

25. вх.№ 10186/16.09.2021г. – Силвана Станкова Кидикова; 

26. вх.№ 10188/16.09.2021г. – Антоанета Иванова 

Калабурджиева; 

27. вх.№ 10195/16.09.2021г. – Иван Димитров Семерджиев; 

28. вх.№ 10241/17.09.2021г. – Лъчезар Атанасов Гичев; 

29. вх.№ 10242/17.09.2021г. – Начо Ганчев Семков; 

30. вх.№ 10245/17.09.2021г. – Катя Иванова Янева; 

31. вх.№ 10253/17.09.2021г. – Емилия Николова Балийска; 

32. вх.№ 10274/17.09.2021г. – Димитър Живков Чолаков; 

33. вх.№ 10276/17.09.2021г. – Божидар Николаев Георгиев; 

34.вх.№ 10283/17.09.2021г. – Катерина Любомирова Христова–

Бахчеванова; 

35. вх.№ 10290/17.09.2021г. – Евгени Радков Паунов; 

36. вх.№ 10388/20.09.2021г. – Въчка Въчева Енчева - Титова; 

37.вх.№10440/21.09.2021 г. - Илина Петрова Ангелова-

Касабова; 

38. вх.№10443/21.09.2021 г. - Вержин Гарбис Хугасян 



39. вх.№10470/21.09.2021 г. - Виктория Веселинова Дякова 

40.вх.№10551/23.09.2021 г. -  Ивелина Николова Димовска; 

41.вх.№10587/23.09.2021 г. - Добра Георгиева Вангелова; 

42.вх.№10629/24.09.2021 г. - Атанаска Илиева Герова; 

43.вх.№10778/27.09.2021 г. - Недялка Василева Барганова; 

44.вх.№10797/27.09.2021 г. - Мила Димитрова Тошева; 

45. вх.№10799/27.09.2021 г. - Христина Маринова Иванова; 

46.вх.№ 10814/27.09.2021г. – Мила Андонова Дрехемова; 

47. вх.№10945/28.09.2021 г. - Васил Георгиев Чамбов 

48. вх.№10987/28.09.2021 г. - Стела Руменова Кумчева; 

49. вх.№11011/29.09.2021 г. - Жасмина Йорданова Йорданова; 

50 .вх.№11015/29.09.2021 г. - Десислава Димитрова Димова-

Павлова; 

51.вх.№11070/29.09.2021 г. - Галина Николова Чеширова; 

52.вх.№11203/30.09.2021 г. - Евелина Венкова Палчева; 

53.вх.№11218/30.09.2021 г. - Гергана Иванова Даскалова; 

54.вх.№11229/30.09.2021 г. - Валерия Петрова Станкова; 

55.вх.№11232/30.09.2021 г. - Мария Димитрова Зафирова 

Ляскова; 

56.вх.№11238/30.09.2021 г. - Симеон Тодоров Шейредов. 

 

Останалите от кандидатите не са представили пълен набор от 

изискуемите документи или представените документи не отговарят на 

изискванията, посочени в заповед №ЛС 872/18.08.2021 г., което се явява 

пречка да бъдат проверени обстоятелствата, представляващи съответствие 

на изискванията за заемане на длъжността „Съдебен помощник“, поради 

което и тези кандидати НЕ СЛЕДВА следва да бъдат допускани до 

участие в конкурса. Това са, както следва:  

 

1. вх.№92238/01.09.2021 г. -  Лилия Николаева Тумбева; 

2. вх.№9397/03.09.2021 г. - Иванка Петрова Палашева; 

3. вх.№9851/13.09.2021 г. - Ебру Рейхан Апти; 

4. вх.№9966/14.09.2021 г. - Петър Христов Петров; 

5. вх.№9972/14.09.2021 г. - Иван Николаев Манахилов; 

6. вх.№ 10091/15.09.2021г. – Татяна Тодорова Бистрашка; 

7.  вх.№ 10122/16.09.2021г. – Елена Тодорова Згурова; 

8.  вх.№ 10256/17.09.2021г. – Александър Северинов Димитров; 

9.  вх.№ 10258/17.09.2021г. – Зорница Христова Бузова; 

10. вх.№ 10266/17.09.2021г. – Милен Бисеров Милчев;  

11. вх.№10431/21.09.2021 г. - Дарина Христова Хаджиева; 

12. вх.№10498/21.09.2021 г. - Трендафилка Тодорова Николова-

Петрова; 

13.  вх.№10540/23.09.2021 г. - Вангел Христов Рангелов; 



14. вх.№10544/23.09.2021 г. - Владимир Лъчезаров Бинев; 

15. вх.№10558/23.09.2021 г. - Георги Тодоров Римпопов; 

16.  вх.№10561/23.09.2021 г. - Стойчо Василев Узунов; 

17. вх.№10604/23.09.2021 г. - Владимир Иванов Лазаров; 

18. вх.№10667/24.09.2021 г. - Иван Колев Иванов; 

19.  вх.№10767/27.09.2021 г. - Валентин Венциславов Парпулев; 

20. вх.№ 10836/27.09.2021г. – Мария Андонова Кулова; 

21.  вх.№ 10897/28.09.2021г. – Веселин Георгиев Иванов; 

22.  вх.№ 10918/28.09.2021г. – Десислава Веселинова Батинова; 

23.  Вх.№ 10933/28.09.2021г. – Мария Тодорова Мирчева-

Георгиева; 

24. Вх.№ 10970/28.09.2021г. – Виктория Томиркова Томанова; 

25. вх.№11058/29.09.2021 г. - Радослав Димитров Спасов; 

26. вх.№11115/29.09.2021 г. - Красимира Тодорова Александрова; 

27. вх.№11194/30.09.2021 г. - Изабела Светлозарова Петкова; 

28. вх.№11197/30.09.2021 г. - Пенка Костадинова Марева-

Тантенова; 

29. вх.№11243/30.09.2021 г. - Ивайло Колев Деев; 

30.  вх.№11245/30.09.2021 г. - Цветелина Михайлова Михайлова. 

 

ОСНОВАНИЯТА, поради които всеки един от посочените по-

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

следните:  

1. Лилия Николаева Тумбева – Кандидатът не е представил 

подписана собственоръчно автобиография, което е неизпълнение на т.3.2 

от Заповед №ЛС 872/18.08.2021 г., както и декларация-съгласие за 

обработка на лични данни съгласно Регламент ЕС 2016/679 по образец, 

каквото е изискването на т.3.10 от същата заповед. 

Тъй като представянето на посочените документи е включено 

сред необходимите документи за допускане до участие в конкурса, 

комисията прецени, че липсата им е основание за недопускане на този 

кандидат.  

2. Иванка Петрова Палашева – Кандидатът не е представил 

декларация по 3.3 от Заповед №ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно не е 

декларирал, че не лишен по съответен ред от правото да заема определена 

длъжност.  

Съгласно т.3.3 от Заповед №ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен 

ред от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно 



освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за 

накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо 

заболяване.  

Тъй като представянето на декларация с посоченото съдържание 

е включено сред необходимите документи за допускане до участие в 

конкурса, комисията прецени, че декларация, която по съдържание е 

непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е основание за 

недопускане на този кандидат.  

3. Ебру Рейхан Апти – Кандидатът не е представил декларация по 

3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд 

Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не е декларирал, 

че има само българско гражданство. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

На следващо място, кандидатът не е представил копия от 

документи, удостоверяващи компютърна грамотност, което е 

неизпълнение на т.3.8 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив – приложен е документ, озаглавен „Документ, 

удостоверяващ компютърна грамотност“, който е неподписан и няма 

удостоверителна стойност. 

Тъй като представянето на декларация с посоченото съдържание 

и на документи, удостоверяващи компютърна грамотност, са включени 

сред необходимите документи за допускане до участие в конкурса, 

комисията прецени, че декларация, която по съдържание е непълна и не 

съдържа всички посочени обстоятелства, както и липсата на документи, 

валидно удостоверяващи компютърна грамотност, е основание за 

недопускане на този кандидат. 

4. Петър Христов Петров – Кандидатът не е представил 

декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че не е лишен по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен 



ред от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно 

освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за 

накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо 

заболяване. 

На следващо място, кандидатът не е представил медицинско 

свидетелство от Център за психично здраве в оригинал – представен е 

нотариално заверен препис на психиатрично становище, което е без дата 

на издаване, с дата на нотариалната заверка от 15.06.2021 г. – повече от три 

месеца преди изтичане на срока за подаване на заявления.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание и на свидетелство за психично здраве в оригинал, са включени 

сред необходимите документи за допускане до участие в конкурса, 

комисията прецени, че декларация, която по съдържание е непълна и не 

съдържа всички посочени обстоятелства, както и свидетелство, което не е 

в оригинал, съответно не е актуално към датата на настоящия конкурс, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

5. Иван Николаев Манахилов - Кандидатът не е представил 

декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че не е лишен по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен 

ред от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно 

освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за 

накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо 

заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

6. Радослав Димитров Спасов – Кандидатът не е представил 

медицинско свидетелство от ЦПЗ, издадено след извършен преглед, че 

кандидатът не страда от психични разстройства съгласно изискването на 

т.3.7 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 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 е 



подписано от лекар и не удостоверява проведен преглед, 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. Същевременно изискването в т.3.7 от 

горепосочената заповед е кандидатът да не страда от психични 

разстройства и това да е удостоверено след извършен преглед на същия, а 

не след справка в регистъра. 

Тъй като представянето на медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след извършен преглед, че лицето не страда от психични 

разстройства, е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на такъв документ е 

основание за недопускане на този кандидат.  

7. Красимира Тодорова Александрова – Кандидатът не е 

представил декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а 

именно кандидатът не е декларирал, че има само българско гражданство. 

Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

8. Изабела Светлозарова Петкова - Кандидатът не е представил 

декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че не е лишен по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 



от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

9. Татяна Тодорова Бистрашка - кандидатът не е представил 

копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност, което е 

неизпълнение на т.3.8 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на документи, удостоверяващи 

компютърна грамотност, са включени сред необходимите документи за 

допускане до участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на 

документи, валидно удостоверяващи компютърна грамотност, е основание 

за недопускане на този кандидат. 

10. Елена Тодорова Згурова –подаденото заявление вх.№ 

10122/16.09.2021г. за участие в обявения конкурс за длъжността „Съдебен 

помощник“ в ОС Пловдив, така и приложената към набора от документи 

декларация по т. 3.3. от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив не сочат от кого изхождат, т.е. не е посочено 

името на заявителя и на декларатора. Наред с това декларацията не е с 

изискуемото съобразно по т.3.3. от цитираната заповед съдържание, а 

именно подписалото го лице не е декларирало, че не е лишен по съответен 

ред от правото да заема определена длъжност. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен 

ред от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно 

освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за 

накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо 

заболяване. 

Тъй като липсва посочване на автор на заявлението и на 

декларацията, комисията не може да прецени дали същите действително 

изхождат от лицето Елена Тодорова Згурова, на чието име са издадените 

документи, приложени към заявлението. В допълнение – представянето на 

декларацията с посоченото съдържание е включено сред необходимите 

документи за допускане до участие в конкурса, поради което комисията 

прецени, че декларация, която по съдържание е непълна и не съдържа 

всички посочени обстоятелства, е самостоятелно основание за недопускане 

на този кандидат. 



 

11. Александър Северинов Димитров - Кандидатът не е 

представил декларация по т. 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а 

именно кандидатът не е декларирал, че има само българско гражданство. 

Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е 

поставен под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; не e 

дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен 

съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от 

психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

12. Зорница Христова Бузова - Кандидатът не е представил 

декларация по т. 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че има само българско гражданство. 

Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е 

поставен под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; не e 

дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен 

съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от 

психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

13. Милен Бисеров Милчев - Кандидатът не е представил 

декларация по т. 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че има само българско гражданство, че не е дисциплинарно 

освободен от длъжност  изборен член на ВСС за накърняване престижа на 

съдебната власт. 



Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е 

поставен под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; не e 

дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия 

съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда 

от психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

14. Мария Андонова Кулова - Кандидатът не е представил 

декларация по т. 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че има само българско гражданство. 

Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е 

поставен под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; не e 

дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен 

съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от 

психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

15. Веселин Георгиев Иванов - Кандидатът не е представил 

декларация по т. 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че има само българско гражданство, че не е дисциплинарно 

освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за 

накърняване престижа на съдебната власт. 

Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е 

поставен под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по 



съответен ред от правото да заема определена длъжност; не e 

дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия 

съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда 

от психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

16. Десислава Веселинова Батинова - Кандидатът не е представил 

нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование  

по специалността „Право“ и на удостоверение за придобита юридическа 

правоспособност, съобразно посочените изисквания по т.3.4 и т.3.5 от 

Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив 

за представяне на необходими документи за участие  конкурса. 

Представените такива са копие на нотариално заверени копия от 

посочените документи. 

Тъй като представянето на нотариално заверено копие на 

диплома за завършено висше образование по специалността „Право“ и на 

удостоверение за придобита юридическа правоспособност са включени 

сред необходимите документи за допускане до участие в конкурса, 

комисията прецени, че липсата им е основание за недопускане на този 

кандидат. 

17. Мария Тодорова Мирчева – Георгиева - Кандидатът не е 

представил декларация по т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а 

именно кандидатът не е декларирал, че: не е поставен под запрещение; не е 

осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо 

от реабилитацията; не е лишен по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност; не e дисциплинарно освободен от длъжност изборeн 

член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната 

власт; не страда от психическо заболяване. 

Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност; не e 

дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия 

съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда 

от психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 



участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

18. Виктория Томиркова Томанова – Кандидатът не е подписал 

заявлението за допускане до участие в конкурса за съдебен помощник в 

Окръжен съд Пловдив, нито декларацията, в която следва да декларира, 

че: има само българско гражданство; че не е поставен под запрещение; не е 

осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо 

от реабилитацията; не е лишен по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност; не e дисциплинарно освободен от длъжност изборeн 

член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната 

власт; не страда от психическо заболяване. Това е неизпълнение на т.3.1 и 

т.3.3. от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд 

Пловдив. 

Наред с това кандидатът не е представил копия от документи, 

удостоверяващи компютърна грамотност. Това е неизпълнение на т.3.8 от 

Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на валидно подписано заявление и 

декларация със съдържание по т.3.3 от Заповед № ЛС  872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив, както и на документи, 

удостоверяващи компютърна грамотност, са включени сред необходимите 

документи за допускане до участие в конкурса, комисията прецени, че 

липсата на валидно подписано заявление, на декларация и такива 

документи, удостоверяващи компютърна грамотност, е основание за 

недопускане на този кандидат. 

19. Дарина Христова Хаджиева - Кандидатът не е представил 

декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че има само българско гражданство, не e дисциплинарно 

освободен от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за 

накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо 

заболяване. 

Съгласно т.3.3 от заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване. 

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 



съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

20. Трендафилка Тодорова Николова – Петрова - Кандидатът не е 

представил декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а 

именно кандидатът не е декларирал, че има само българско гражданство. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

На следващо място, кандидатът не е представил копия от 

документи, удостоверяващи компютърна грамотност, което е 

неизпълнение на т.3.8 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на декларация с посоченото съдържание 

и на документи, удостоверяващи компютърна грамотност, са включени 

сред необходимите документи за допускане до участие в конкурса, 

комисията прецени, че декларация, която по съдържание е непълна и не 

съдържа всички посочени обстоятелства, както и липсата на документи, 

валидно удостоверяващи компютърна грамотност, е основание за 

недопускане на този кандидат. 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след извършен преглед, че кандидатът не страда от психични 

разстройства съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 

872/18.08.2021 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 е 

подписано от лекар и не удостоверява проведен преглед, 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. Същевременно изискването в т.3.7 от 



горепосочената заповед е кандидатът да не страда от психични 

разстройства и това да е удостоверено след извършен преглед на същия, а 

не след справка в регистъра. 

Тъй като представянето на медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след извършен преглед, че лицето не страда от психични 

разстройства, е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на такъв документ е 

основание за недопускане на този кандидат.  

Кандидатът не е представил декларация-съгласие за обработка на 

лични данни съгласно Регламент ЕС 2016/679 по образец, каквото е 

изискването на т.3.10 от същата заповед. 

Тъй като представянето на посочения документ е включено сред 

необходимите документи за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че липсата му е основание за недопускане на този кандидат. 

21. Вангел Христов Рангелов - Кандидатът не е представил 

декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че не e не е лишен по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

22. Владимир Лъчезаров Бинев - Кандидатът не е представил 

декларация-съгласие за обработка на лични данни съгласно Регламент ЕС 

2016/679 по образец, в която да се посочи длъжността, за която 

кандидатства и за която да се използват личните му данни, каквото е 

изискването на т.3.10 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на посочения документ е включено сред 

необходимите документи за допускане до участие в конкурса, комисията 

прецени, че липсата му е основание за недопускане на този кандидат.  

Кандидатът не е представил декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 

872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото 



съдържание, а именно кандидатът не е декларирал, че не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност и не е 

поставен под запрещение. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

23. Георги Тодоров Римпопов - Кандидатът не е представил 

декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на 

Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не 

е декларирал, че не е лишен по съответен ред от правото да заема 

определена длъжност и не е поставен под запрещение. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

Кандидатът не е представил декларация-съгласие за обработка на 

лични данни съгласно Регламент ЕС 2016/679 по образец, каквото е 

изискването на т.3.10 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на посочените документи е включено 

сред необходимите документи за допускане до участие в конкурса, 

комисията прецени, че липсата им е основание за недопускане на този 

кандидат.  



24. Стойчо Василев Узунов - Кандидатът не е представил копия 

от документи, удостоверяващи компютърна грамотност, което е 

неизпълнение на т.3.8 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на документи, удостоверяващи 

компютърна грамотност, са включени сред необходимите документи за 

допускане до участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на 

документи, валидно удостоверяващи компютърна грамотност, е основание 

за недопускане на този кандидат. 

25. Владимир Иванов Лазаров - Кандидатът не е представил 

копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност, което е 

неизпълнение на т.3.8 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на документи, удостоверяващи 

компютърна грамотност, са включени сред необходимите документи за 

допускане до участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на 

документи, валидно удостоверяващи компютърна грамотност, е основание 

за недопускане на този кандидат. 

26. Иван Колев Иванов - Кандидатът не е представил копия от 

документи, удостоверяващи компютърна грамотност, което е 

неизпълнение на т.3.8 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив. 

Тъй като представянето на документи, удостоверяващи 

компютърна грамотност, са включени сред необходимите документи за 

допускане до участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на 

документи, валидно удостоверяващи компютърна грамотност, е основание 

за недопускане на този кандидат. 

27. Валентин Венциславов Парпулев - Кандидатът не е 

представил декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а 

именно кандидатът не е декларирал, че не е лишен по съответен ред от 

правото да заема определена длъжност. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 



съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

28. Пенка Костадинова Марева – Тантенова - Кандидатът не е 

представил декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а 

именно кандидатът не е декларирал, че не е лишен по съответен ред от 

правото да заема определена длъжност и не е поставен под 

запрещение. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

29. Ивайло Колев Деев - Кандидатът не е представил декларация 

по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд 

Пловдив с изискуемото съдържание, а именно кандидатът не е декларирал, 

че не е лишен по съответен ред от правото да заема определена 

длъжност и не е поставен под запрещение. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след извършен преглед, че кандидатът не страда от психични 

разстройства съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 

872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив.  



Представено е само удостоверение – справка, издадена от „ЦПЗ 

Велико Търново“ ЕООД, че лицето в информационната система на „ЦПЗ 

Велико Търново“ЕООД не се води на диспансерен учет, което обаче не е 

подписано от лекар и не удостоверява проведен преглед, респективно 

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

заболявания. Представената справка от „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД 

удостоверява единствено обстоятелството, че лицето не е вписано в 

информационните регистри на ЦПЗ като страдащ от психични 

разстройства. Същевременно изискването в т.3.7 от горепосочената 

заповед е кандидатът да не страда от психични разстройства и това да е 

удостоверено след извършен преглед на същия, а не след справка в 

регистъра. 

Тъй като представянето на медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след извършен преглед, че лицето не страда от психични 

разстройства, е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на такъв документ е 

основание за недопускане на този кандидат.  

30. Цветелина Михайлова Михайлова - Кандидатът не е 

представил декларация по 3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив с изискуемото съдържание, а 

именно кандидатът не е декларирал, че не е лишен по съответен ред от 

правото да заема определена длъжност и не е поставен под 

запрещение. 

Съгласно т.3.3 от Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на 

Председателя на Окръжен съд Пловдив кандидатите следва да представят 

декларация, че кандидатът има само българско гражданство; не е поставен 

под запрещение; не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията; не е лишен по съответен ред 

от правото да заема определена длъжност; не e дисциплинарно освободен 

от длъжност изборeн член на Висшия съдебен съвет за накърняване 

престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.  

Тъй като представянето на декларацията с посоченото 

съдържание е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че декларация, която по 

съдържание е непълна и не съдържа всички посочени обстоятелства, е 

основание за недопускане на този кандидат. 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след извършен преглед, че кандидатът не страда от психични 

разстройства съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 

872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив.  

Представено е само удостоверение – справка, издадена от МБАЛ 

„ Св. Пантелеймон“ АД - Ямбол, че за лицето в информационната система 

на болничното заведение няма данни да се води на диспансерно 



наблюдение, но не удостоверява проведен преглед, респективно липсва 

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

заболявания. Представената справка удостоверява единствено 

обстоятелството, че лицето не е вписано в информационните регистри на 

болничното заведение като страдащ от психични разстройства. 

Същевременно изискването в т.3.7 от горепосочената заповед е кандидатът 

да не страда от психични разстройства и това да е удостоверено след 

извършен преглед на същия, а не след справка в регистъра. 

Тъй като представянето на медицинско свидетелство от ЦПЗ, 

издадено след извършен преглед, че лицето не страда от психични 

разстройства, е включено сред необходимите документи за допускане до 

участие в конкурса, комисията прецени, че липсата на такъв документ 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 

ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив за 

назначаване на длъжност „Съдебен помощник“ в Окръжен съд Пловдив 

поименно изброените кандидати, както следва:  

 

1. вх.№92238/01.09.2021 г. -  Лилия Николаева Тумбева; 

2. вх.№9397/03.09.2021 г. - Иванка Петрова Палашева; 

3. вх.№9851/13.09.2021 г. - Ебру Рейхан Апти; 

4. вх.№9966/14.09.2021 г. - Петър Христов Петров; 

5. вх.№9972/14.09.2021 г. - Иван Николаев Манахилов; 

6. вх.№ 10091/15.09.2021г. – Татяна Тодорова Бистрашка; 

7.  вх.№ 10122/16.09.2021г. – Елена Тодорова Згурова; 

8.  вх.№ 10256/17.09.2021г. – Александър Северинов Димитров; 

9.  вх.№ 10258/17.09.2021г. – Зорница Христова Бузова; 

10. вх.№ 10266/17.09.2021г. – Милен Бисеров Милчев;  

11. вх.№10431/21.09.2021 г. - Дарина Христова Хаджиева; 

12. вх.№10498/21.09.2021 г. - Трендафилка Тодорова Николова-

Петрова 

13. вх.№10540/23.09.2021 г. - Вангел Христов Рангелов 

14. вх.№10544/23.09.2021 г. - Владимир Лъчезаров Бинев 

15. вх.№10558/23.09.2021 г. - Георги Тодоров Римпопов 

16. вх.№10561/23.09.2021 г. - Стойчо Василев Узунов 

17. вх.№10604/23.09.2021 г. - Владимир Иванов Лазаров 

18. вх.№10667/24.09.2021 г. - Иван Колев Иванов 

19. вх.№10767/27.09.2021 г. - Валентин Венциславов Парпулев 

20. вх.№ 10836/27.09.2021г. – Мария Андонова Кулова; 



21. вх.№ 10897/28.09.2021г. – Веселин Георгиев Иванов; 

22. вх.№ 10918/28.09.2021г. – Десислава Веселинова Батинова; 

23. вх.№ 10933/28.09.2021г. – Мария Тодорова Мирчева-

Георгиева; 

24. вх.№ 10970/28.09.2021г. – Виктория Томиркова Томанова; 

25. вх.№11058/29.09.2021 г. - Радослав Димитров Спасов; 

26. вх.№11115/29.09.2021 г. - Красимира Тодорова Александрова; 

27. вх.№11194/30.09.2021 г. - Изабела Светлозарова Петкова; 

28. вх.№11197/30.09.2021 г. - Пенка Костадинова Марева-

Тантенова 

29. вх.№11243/30.09.2021 г. - Ивайло Колев Деев 

30. вх.№11245/30.09.2021 г. - Цветелина Михайлова Михайлова. 

 

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, 

както следва: 

 

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

Комисията на документите на допуснатите до участие в конкурса лица – 

25.10.2021 г. 

Обявяване на резултатите от първия етап – 25.10.2021 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 – писмен изпит-тест: 03.11.2021 г. от 14.00 ч. до 

16.00 ч. – Технически университет, Филиал Пловдив, ул.“Цанко 

Дюстабанов“ №25, учебни зали с номера 4422, 4425 и 4328. 

Кандидатите следва да се явят пред зала №4422 в 13,45 ч. на 

03.11.2021 г. 

Проверка на писмените работи от членовете на комисията и 

оценяване. Съставяне на протокол с резултатите, който ще се обяви на 

таблото за съобщения на Окръжен съд Пловдив пред стая № 108, ет.1 и на 

интернет страницата на съда на 04.11.2021 г. до 16.00 ч. 

 

Трети етап – събеседване с преминалите на този етап кандидати: 

17.11.2021 г. от 9.30 ч., зала №7 на Окръжен съд Пловдив, бул.“Шести 

септември“ №167, вход от към ул.“Йоаким Груев“.  

 



 

Кандидатите следва да се явят пред обявената зала в 9.15 ч. на 

17.11.2021 г. 

 

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:………………….. 

          

                                                                                              

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:…………………… 

                                                                 

 

                                                                        …………………….. 

                                                                     

                      

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


