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  З А П О В Е Д  № ЛС 1043/13.10.2021 г. 
             

На Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Пловдив 

 

                  ОТНОСНО: Жалба от кандидат за участие в конкурс за заемане на 

длъжността Съдебен помощник в Окръжен съд – гр.Пловдив, обявен със Заповед 

№ ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя на Окръжен съд – гр.Пловдив, против 

решението на назначената конкурсна комисия, в частта, в която кандидата не е 

допуснат до втори етап.  
 

      С цитираната по-горе заповед е обявен конкурс за заемане на длъжността 
Съдебен помощник в Окръжен съд Пловдив. След изтичане на срока за подаване на 
документи, с нарочна заповед, е сформирана комисия по провеждане на конкурса, 
която е прегледала документите, подадени от общо 86 кандидата, и е съставила 
протокол за резултатите от първия етап на конкурса, както и списъци с 
допуснатите и недопуснати до втория етап кандидати. Списъците са обявени на 
страницата на Окръжен съд Пловдив на 07.10.2021г. Сред недопуснатите 
кандидати е Елена Георгиева Згурова, която е депозирала жалба в указания 7-
дневен срок в чл.142, ал.7 от Правилника за администрацията в съдилищата, 
заявявайки несъгласие с мотивите за недопускането й до втори етап от конкурса, 
като моли това решение да се преразгледа и да бъде допусната до следващия етап.  

 Съгласно заповедта за обявяване на конкурса, необходимите документи за 
участие в него са:                

                      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,  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. 

  

 На 16.09.2021г. в обявения срок за това, документи за участие в конкурса е 

подала Елена Георгиева Згурова. След проверка на същите в първия етап от 

конкурса, комисията по провеждането му е преценила, че нейните документи не 

отговарят напълно на поставените изисквания и тя не е допусната до втори етап на 

конкурса. Мотивите за недопускането й са следните – 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 е могла да прецени дали същите 

действително изхождат от лицето Елена Георгиева Згурова, на чието име са 

издадените документи, приложени към заявлението. Тъй като представянето на 

декларацията с посоченото съдържание е включено сред необходимите 

документи за допускане до участие в конкурса, комисията е преценила, че 

декларация, която по съдържание е непълна и не съдържа всички посочени 

обстоятелства, е самостоятелно основание за недопускане на този кандидат.

  С подадената жалба не се представят документи, отговарящи на 

изискванията за допускане до участие в конкурса – съответно заявление с посочен 

автор и декларация, която освен да е с посочен декларатор, да съдържа и 

деклариране на всички изискуеми обстоятелства, в това число и че кандидата не е 

лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност.  

Жалбата е неоснователна. В Заповед № ЛС 872/18.08.2021 г. на Председателя 

на Окръжен съд Пловдив, сред необходимите документи за участие в конкурса са и 

– по т.3.1 - заявление и по т.3.3 – декларация с лимитативно изброено съдържание. 

Заявлението за допускане до участие в конкурса, намиращо се сред документите на 

Елена Згурова е анонимно. В него не е посочено името на заявителя, при което 

комисията правилно е преценила, че не отговаря на изискванията, тъй като не става 



ясно кой всъщност подава заявлението, с прилагане на документите на кандидата. 

По същия начин анонимна е и изискуемата декларация по т.3.3, която освен това е 

и с непълно съдържание. Основен принцип при декларирането на каквото и да 

било обстоятелство и поемането на отговорност за верността на декларираното е 

посочването на името на декларатора, което в случая е пропуснато. Кандидата 

възразява, че на всички представени документи има нейн подпис, който е 

идентичен и може да се направи извод, че и заявлението и декларацията изхождат 

от нея. Този аргумент е неотносим в настоящата процедура, в която не стои 

въпроса дали заявлението и декларацията са подписани от нея, проблема тук е, че 

изобщо липсва посочване на автор на документите, а ангажираните с провеждане 

на конкурса нямат задължение да възлагат експертно изследване на това кой 

всъщност е подписал анонимните документи. В случая кандидата е следвало да 

прояви повече внимание при подготовката на набора документи за участие и да 

вземе предвид обстоятелството каква е същността на заявяването и декларирането 

и как се оформят те. Отделно от това, кандидата не се е ориентирал правилно какво 

следва да съдържа декларацията по т.3.3, навеждайки доводи за обстоятелството, 

че няма как да е дисциплинарно освободен от длъжност изборeн член на Висшия 

съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт поради възрастта си, а 

забележката на комисията касае друго липсващо обстоятелство – че не е лишена по 

съответен ред от правото да заема определена длъжност. 

Посочването от страна на комисията на различно презиме на кандидата не 

поставя проблеми, тъй като е цитиран входящ номер на документите, а и друго 

лице с такива собствено и фамилно име сред кандидатите няма.   

С оглед изложеното намирам, че не са налице основания кандидата Елена 

Георгиева Згурова да бъде допусната до участие във втори етап от конкурса, 

поради което и  

 
                        З А П О В Я Д В А М: 

      ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Елена Георгиева Згурова като 

не я ДОПУСКАМ до участие във втория етап от обявения със Заповед № ЛС 

872/18.08.2021г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив конкурс за заемане на 

длъжността Съдебен помощник в Окръжен съд Пловдив. 

                 Настоящата заповед има характера на решение по чл. 142, ал. 7, изр. 2 от 

Правилника за администрацията в съдилищата и е окончателна. 

                 Препис от заповедта да се връчи на председателя на конкурсната 

комисия, за запознаване на членовете й и за изпълнение. Заповедта да се публикува 

на интернет страницата на Окръжен съд – Пловдив и да се постави на таблото за 

съобщения в съда. 
Жалбата и приложените към нея документи да се предоставят на 

конкурсната комисия за прилагане към досието на кандидата.               

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

          ОКРЪЖЕН  СЪД - ПЛОВДИВ: 

                                                                                              РОЗАЛИЯ  ШЕЙТАНОВА 

 


