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  З А П О В Е Д  № ЛС 1051/15.10.2021 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 Ивайло Колев Деев, който е депозирал жалба в 
указания 7-дневен срок в чл.142, ал.7 от Правилника за администрацията в 
съдилищата, заявявайки несъгласие с мотивите за недопускането му до втори 
етап от конкурса, като моли това решение да се преразгледа и да бъде допуснат 
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 30.09.2021г. в обявения срок за това, документи за участие в конкурса 

е подал Ивайло Колев Деев. След проверка на същите в първия етап от 

конкурса, комисията по провеждането му е преценила, че неговите документи 

не отговарят напълно на поставените изисквания и той не е допуснат до втори 

етап на конкурса. Мотивите за недопускането му са следните – 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 е преценила, че 

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

обстоятелства, е основание за недопускане на този кандидат. Кандидатът не 

е представил и 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 е преценила, че липсата на такъв 

документ е основание за недопускане на този кандидат. 

С подадената жалба се представя единствено декларация, отговаряща на 

изискванията по посочената по-горе заповед, с деклариране включително и на 

обстоятелствата, че кандидата не е поставен под запрещение и не е лишен по 

съответен ред от правото да заема определен адлъжност. Не представено 

медицинско свидетелство от Център за психично здраве, издадено след 

извършен преглед, че кандидатът не страда от психични разстройства - 

оригинал. В самата жалба е посочено, че такова медицинско свидетелство – 

Удостоверение от ЦПЗ гр.Велико Търново се предоставя, но сред съдържанието 

на изпратената от кандидата кореспонденция не е налично, поради което и 

пропуска не може да се счита за отстранен. 

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 – декларация с изрично посочено съдържание и  

медицинско свидетелство от Център за психично здраве, издадено след 

извършен преглед, че кандидатът не страда от психични разстройства – 

оригинал. В случая кандидата не представя медицинско свидетелство, което е 

пречка за допускането му на следващ етап от конкурса.  

С оглед изложеното намирам, че не са налице основания кандидата 

Ивайло Деев да бъде допуснат 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 Ивайло Колев Деев като не 

го 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 

 

 


