
 

ПРОТОКОЛ   

 

от заседание на комисията, назначена със заповед № ЛС 65/31.01.2022 г. на  

председателя на Окръжен съд –  Пловдив, относно провеждане на конкурс 

за назначаване на съдебни служители на длъжност „Съдебен секретар“ в 

Окръжен съд – Пловдив 

 

 

 

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

65/31.01.2022 г. на председателя на Окръжен съд –  Пловдив, проведе заседание 

относно следното: 

Със Заповед № ЛС 1215/08.12.2021 г. на председателя на Окръжен              

съд – Пловдив е обявен конкурс за назначаване на съдебни служители на 

длъжността „Съдебен секретар” в Окръжен съд – Пловдив – 5 (пет) свободни 

щатни бройки и 2 (две) щатни бройки със срочен трудов договор по чл. 68, ал. 

1, т. 3 КТ.  

 

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 съобщение и на интернет 

страницата на съда, на същата дата – 29.12.2021 г. Обявеният срок за подаване 

на документи е изтекъл на 28.01.2022 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 65/31.01.2022 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: 

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 



Останалите три 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 секретар“, поради което и същите НЕ следва да бъдат 

допускани до участие в конкурса.  

 

Това са:  

 

 1. ИРЕНА ЛЪЧЕЗАРОВА ТОДЕВА,  вх. № 1200/17.01.2022 г. 

 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 

1215/08.12.2021 г. Представено е единствено удостоверение от информа-

ционната система на ЦПЗ гр. Хасково, че кандидатът не се води на диспансерен 

отчет. При това положение, липсва документ, удостоверяващ, че кандидатът не 

страда от психично разстройство; 

 

2. МАРИЯНА ВИЧОВА ХАДЖИКЕНОВА , вх. № 1963/25.01.2022 г.  

 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 

1215/08.12.2021 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; 

 

3. ПЕНКА ИЛИЕВА МОЛЛОВА,  вх. № 2246/27.01.2022 г.  

 Кандидатът не е представил копие от документ, удостоверяващ 

компютърна грамотност, съгласно изискването на т. 3.5 от Заповед № ЛС 

1215/08.12.2021 г. 

 

Предвид изложените съображения, комисията  

 

                                Р Е Ш И : 

 

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

ЛС 1215/08.12.2021 г. на председателя на Окръжен съд – Пловдив за 

назначаване на длъжност „Съдебен секретар“ в Окръжен съд – Пловдив 

поименно изброените кандидати, както следва:  

 

1. ИРЕНА ЛЪЧЕЗАРОВА ТОДЕВА,  вх. № 1200/17.01.2022 г.; 

2. МАРИЯНА ВИЧОВА ХАДЖИКЕНОВА , вх. № 1963/25.01.2022 г.; 

3. ПЕНКА ИЛИЕВА МОЛЛОВА,  вх. № 2246/27.01.2022 г. 

 

           ............................................................................................................................ 

           ............................................................................................................................. 



 

 

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/ 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


