
ПРОТОКОЛ  № 1 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № ЛС 

66/31.01.2022 г. НА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД –  ПЛОВДИВ, 

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ 

В ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ 

 

Днес, 07.02.2022 г. комисията, назначена със Заповед № ЛС 

66/31.01.2022 г. на председателя на Окръжен съд –  Пловдив, проведе заседание 

относно следното: 

Със Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. На председателя на Окръжен съд – 

Пловдив е обявен конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжността 

„Съдебен деловодител” в Окръжен съд – Пловдив – 4 (четири) свободни щатни 

бройки. Съгласно последно цитираната заповед, кандидатите трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

           1. Минимални нормативно определени изисквания: 
1.1. 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 или 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 средно образование; 

1.2. Допълнителни специфични изисквания:  

               а/ компютърна грамотност и машинописни умения; 

               б/умения и познания по общи деловодни техники, работа със 

стандартно офис оборудване (вкл. сканираща техника);   

                в/отлични комуникативни умения и способност за работа с 

граждани и в екип; 

                 г/ познания по стилистика, правопис, граматика, пунктуация и 

Правилника за администрацията в съдилищата. 
 

         2. Необходими документи за участие в конкурса: 

2.1. писмено заявление (образец); 

2.2. автобиография (подписана от кандидата); 

2.3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна 

степен и допълнителна квалификация; 

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

2.5. копия от документи, удостоверяващи компютърна грамотност; 



        2.6. копия от документи, удостоверяващи професионалния опит 

(при наличие на такъв); 

        2.7. медицинско свидетелство от Център за психично здраве, 

издадено след проведен преглед, че кандидатът не страда от психични 

разстройства – оригинал; 

        2.8. копия от документи, представени по желание на кандидата, за: 

придобити допълнителни квалификации, владеене на чужд език; препоръки от 

предни работодатели и др.; 

       2.9. декларация – съгласие за обработка на лични данни съгласно 

Регламент (ЕС)2016/679 (образец); 

       2.10. 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 в местен 

ежедневник. Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, както и в 

общодостъпната интернет платформа jobs.bg на 29.12.2021 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 – 29.12.2021 г. Обявеният срок за подаване на документи е изтекъл 

на 31.01.2022 г., доколкото последният ден на срока 30.01.2022 г. е неработен 

ден.  

Съгласно регламента за провеждане на конкурса, след изтичане на 

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

назначена със Заповед № ЛС 66/31.01.2022 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: 

 

В срока за подаване на документи за участие в конкурса за назначаване 

на съдебни служители на длъжност „Съдебен деловодител“ в Окръжен съд – 

Пловдив, такива са подали общо 36 кандидати, както следва: 

 
№ 

по ред 
Входящ  

№ 
Дата Три имена на кандидата 

1. 19161 30.12.2021 г. НАДЕЖДА КРАСИМИРОВА ПЕТЕВА 

2.  19224 31.12.2021 г. ТАНЯ МАРКОВА ПАСКАЛЕВА 



3. 19233 31.12.2021 г. МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 

4. 589 11.01.2022 г. ИВА ЕМАНУИЛОВА СТОИЛОВА 

5. 729 12.01.2022 г. ХАТИДЖЕ АСАНОВА ХАВАЛЬОВА 

6.  1157 17.01.2022 г. МИЛЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА 

7. 1216 17.01.2022 г. ПЕТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА 

8. 1227 17.01.2022 г. ГЕРГАНА ИВАНОВА БОНЕВА-ПЕТРОВА 

9. 1350 18.01.2022 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 

10. 1450 19.01.2022 г. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ 

11. 1461 19.01.2022 г. ТАТЯНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА 

12. 1478 19.01.2022 г. АНТОНИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА 

13. 1702 21.01.2022 г. ТАНЯ АРГИРОВА МОЛЛОВА 

14. 1840 24.01.2022 г. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОЛЕВА 

15. 1841 24.01.2022 г. ВЕСЕЛКА БОРИСОВА ПЕТЛЕШКОВА 

16. 1962 25.01.2022 г. МАРИЯНА ВИЧОВА ХАДЖИКЕНОВА 

17. 1970 25.01.2022 г. БОРИС ВЕНЦИСЛАВОВ КОЧОВ 

18. 1972 25.01.2022 г. НЕВЕНА КОНСТАНТИНОВА МАРИНОВА 

19. 1974 25.01.2022 г. МИГЛЕНА НИКОЛОВА ПОПОВА 

20. 1978 25.01.2022 г. СТОЯНКА НЕНОВА БОСАКОВА 

21. 2112 26.01.2022 г. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЗАПРЯНОВА 

22. 2152 26.01.2022 г. РУМЯНА ЗДРАВКОВА МИШЕВА 

23. 2202 27.01.2022 г. НАТАЛИЯ ПЕПОВА МАДЖАРОВА 

24. 2211 27.01.2022 г. ТЕОДОРА МАРИНОВА ПЛАЧКОВА 

25. 2230 27.01.2022 г. СИЛВИЯ ТОДОРОВА ПИКОВА 

26. 2247 27.01.2022 г. ПЕНКА ИЛИЕВА МОЛЛОВА 

27. 2265 27.01.2022 г. МАРИЯНА БОРИСОВА НАТОВА 

28. 2273 27.01.2022 г. ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА 

29. 2280 27.01.2022 г. ЗЛАТКА НИКОЛОВА КАРАЯНЕВА 

30. 2287 27.01.2022 г. ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА-ДИМИТРОВА 

31. 2295 27.01.2022 г. СОФИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 

32. 2302 27.01.2022 г. ВЕСЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА 

33. 2375 28.01.2022 г. АЛЕКСАНДРИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА 

34. 2376 28.01.2022 г. НАДЕЖДА НИКОЛОВА ХРИСТОЗОВА 

35. 2406 28.01.2022 г. ТЕЗДЖАН МЕРИДИН ХЮСЕИН 

36. 2410 28.01.2022 г. КАЛИНА ЖЕКОВА КАНТУРСКА 

 

 

Двадесет и осем от тези кандидати са подали в срок всички изискуеми 

за участие в конкурса документи и съответстват на минималните посочени в 

заповедта изисквания, ето защо комисията  

  

                                   РЕШИ: 

 

ДОПУСКА до участие в конкурса, обявен със Заповед № ЛС 

1214/08.12.2021 г. на Председател на Окръжен съд Пловдив за назначаване на 

длъжност „Съдебен деловодител“ в Окръжен съд Пловдив поименно изброените 

кандидати, както следва:  

 
№ 

по ред 
Входящ  

№ 
Дата Три имена на кандидата 

1. 19161 30.12.2021 г. НАДЕЖДА КРАСИМИРОВА ПЕТЕВА 

2.  19224 31.12.2021 г. ТАНЯ МАРКОВА ПАСКАЛЕВА 

3. 19233 31.12.2021 г. МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 

4.  1157 17.01.2022 г. МИЛЯНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА 



5. 1227 17.01.2022 г. ГЕРГАНА ИВАНОВА БОНЕВА-ПЕТРОВА 

6. 1350 18.01.2022 г. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 

7. 1450 19.01.2022 г. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ 

8. 1478 19.01.2022 г. АНТОНИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА 

9. 1702 21.01.2022 г. ТАНЯ АРГИРОВА МОЛЛОВА 

10. 1840 24.01.2022 г. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОЛЕВА 

11. 1841 24.01.2022 г. ВЕСЕЛКА БОРИСОВА ПЕТЛЕШКОВА 

12. 1972 25.01.2022 г. НЕВЕНА КОНСТАНТИНОВА МАРИНОВА 

13. 1974 25.01.2022 г. МИГЛЕНА НИКОЛОВА ПОПОВА 

14. 1978 25.01.2022 г. СТОЯНКА НЕНОВА БОСАКОВА 

15. 2112 26.01.2022 г. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЗАПРЯНОВА 

16. 2152 26.01.2022 г. РУМЯНА ЗДРАВКОВА МИШЕВА 

17. 2202 27.01.2022 г. НАТАЛИЯ ПЕПОВА МАДЖАРОВА 

18. 2211 27.01.2022 г. ТЕОДОРА МАРИНОВА ПЛАЧКОВА 

19. 2230 27.01.2022 г. СИЛВИЯ ТОДОРОВА ПИКОВА 

20. 2247 27.01.2022 г. ПЕНКА ИЛИЕВА МОЛЛОВА 

21. 2265 27.01.2022 г. МАРИЯНА БОРИСОВА НАТОВА 

22. 2280 27.01.2022 г. ЗЛАТКА НИКОЛОВА КАРАЯНЕВА 

23. 2287 27.01.2022 г. ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА-

ДИМИТРОВА 

24. 2302 27.01.2022 г. ВЕСЕЛА ИВАНОВА АНГЕЛОВА 

25. 2375 28.01.2022 г. АЛЕКСАНДРИНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА 

26. 2376 28.01.2022 г. НАДЕЖДА НИКОЛОВА ХРИСТОЗОВА 

27. 2406 28.01.2022 г. ТЕЗДЖАН МЕРИДИН ХЮСЕИН 

28. 2410 28.01.2022 г. КАЛИНА ЖЕКОВА КАНТУРСКА 

 

Останалите ОСЕМ от кандидатите не са представили пълен набор от 

изискуемите документи, което се явява пречка да бъдат проверени част от 

обстоятелствата, представляващи съответствие на изискванията за заемане на 

длъжността „Съдебен деловодител“, поради което и същите НЕ следва да бъдат 

допускани до участие в конкурса.  

 

Това са:  

1. вх. № 1962/25.01.2022 г. – МАРИЯНА ВИЧОВА ХАДЖИКЕНОВА - 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. 

Представено е единствено удостоверение – справка  от информационната 

система на ЦПЗ Пловдив относно липса на данни за психични разстройства. При 

това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда от 

психично разстройство; 

2. вх. № 1970/25.01.2022 г. – БОРИС ВЕНЦИСЛАВОВ КОЧОВ - 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г.  

 

 

 

 

При това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда 

от психично разстройство; 



 

3. вх. № 2273/27.01.2022 г. – ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА - 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. При 

това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда от 

психично разстройство; 

  4. вх. № 2295/27.01.2022 г. – СОФИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА - 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. При 

това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда от 

психично разстройство; 

5. вх. № 1461/19.01.2022 г. – ТАТЯНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА - 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. При 

това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда от 

психично разстройство; 

6. вх. № 729/12.01.2022 г. – ХАТИДЖЕ АСАНОВА ХАВАЛЬОВА - 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. При 

това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда от 

психично разстройство; 

7. вх. № 589/11.01.2022 г. – ИВА ЕМАНУИЛОВА СТОИЛОВА 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от       Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. 

При това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда 

от психично разстройство; 

8. вх. № 1216/17.01.2022 г. – ПЕТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА 

Кандидатът не е представил медицинско свидетелство от Център за психично 

здраве, издадено след проведен преглед, че не страда от психично разстройство – 

оригинал, съгласно изискването на т.3.7 от       Заповед № ЛС 1214/08.12.2021 г. 

При това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не страда 

от психично разстройство; 

Предвид изложените съображения, комисията  

 

                                Р Е Ш И : 

 

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

ЛС 1214/08.12.2021 г. на Председател на Окръжен съд Пловдив за назначаване 

на длъжност „Съдебен деловодител“ в Окръжен съд Пловдив поименно 

изброените кандидати, както следва:  

 

 



1. МАРИЯНА ВИЧОВА ХАДЖИКЕНОВА – заявление вх. № 

1962/25.01.2022 г.  

2. .БОРИС ВЕНЦИСЛАВОВ КОЧОВ - заявление вх. № 1970/25.01.2022 г. 

; 
3. ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – заявление вх. № 

2273/27.01.2022 г.; 

4. СОФИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА  - заявление вх. № 2295/27.01.2022 г. 

5. ТАТЯНА ПЕТРОВА ДАСКАЛОВА – заявление вх. № 1461/19.01.2022 

г. 

6.  ХАТИДЖЕ АСАНОВА ХАВАЛЬОВА - заявление вх. № 

729/12.01.2022 г 

7. ИВА ЕМАНУИЛОВА СТОИЛОВА –  заявление  вх. № 589/11.01.2022 

г. 

8. ПЕТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА -  заявление вх. № 1216/17.01.2022 г. 

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. 

С настоящия протокол  комисията обявява на допуснатите кандидати, че с 

оглед извънредната емидемиологична обстановка в страна датата, началният час 

и мястото на провеждане на отделните етапи от конкурса ще бъдат определени 

допълнително, за което кандидатите ще бъдат уведомени, чрез поставяне на 

известие поставено на таблото за съобщения пред стая № 108, ет.1 в сградата на 

съда, както и публикуване на информацията на интернет страницата на съда. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: ………………….. 

 

                                                                                                          /п/ 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: …………………… 

                                                                   

                                                                                                /п/ 

 

 

                                                                         …………………….. 

                                                                   

                                                                                              /п/ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


