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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ

Днес, 1.2.2018 г., в гр. Плевен – сграда на Административен съд гр.
Плевен, комисия, назначена със Заповед № 1/ 08.01.2018г. на Председателя на
Административен съд гр. Плевен, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Янков Господинов – Зам. Председател
ЧЛЕНОВЕ:
1. Мариана Енева Дилкова – сист.администратор
2. Людмила Миланова Александрова – съд. деловодител
проведе заседание във връзка с конкурсна процедура за длъжността „Съдебен
деловодител“ в Адимистративен съд- Плевен.
Конкурсната процедура започна в 10.00ч. с проверка присъствието на
допуснатите до конкурса кандидати, при която се установи, че от списъка на
допуснатите кандидати, изготвен от настоящата комисия на 10.01.2018г., не се
явяват кандидатите Лили Иванова Кънева с вх. № на документите
419/20.12.2017г. и Петя Николаева Хаджиева с вх. № на документите
422/21.12.2017г.
В 10.01ч. започна първият етап от конкурсната процедура по отношение
на явилите се кандидати, както следва :
Име, презиме, фамилия
Вх. № на документите
1. Хриса Стефанова Иванова -Великова
415 / 18.12.2017 г.
2. Светла Димитрова Димитрова
416 / 19.12.2017 г.
3. Михаела Стоянова Христова
417 / 19.12.2017 г.
4. Елица Юлиева Фискучева
420 / 20.12.2017 г.
5. Иглика Симеонова Христова
427 / 28.12.2017 г.
6. Десислава Петрова Гъркова
428 / 29.12.2017 г.
7. Денис Зиков Юриев
429 / 29.12.2017 г.
8. Таня Сашкова Радивенска
430 / 29.12.2017 г.
9. Пламенка Димчева Илиева
1 / 02.01.2018 г.
10. Иван Юриев Дачев
4 / 04.01.2018 г.
11. Милетия Борисова Илиева
9 / 05.01.2018 г.
12. Румяна Валентинова Алтънова
12 / 05.01.2018 г.
За времето от 10.01 ч. до 10.16 ч. кандидатите попълниха и предадоха
предварително одобрен от комисията тест за компютърни умения, а от 10.17 до
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10.57 ч. предварително одобрен от комисията тест, касаещ практически умения
за длъжността „съдебен деловодител“.
За времето от 11.00- 13.20 ч. комисията извърши проверка и оцени
работите на кандидатите. Оценяването бе извършено индивидуално от всеки
член на комисията, чрез поставяне на оценки по точкова система, съобразно
приетата методика.
В 13.30 ч. комисията проведе заседание по втори етап от конкурсната
процедура за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в
Административен съд гр. Плевен – събеседване с допуснатите кандидати,
както следва:
Име, презиме, фамилия
Вх. № на документите

1. Хриса Стефанова Иванова -Великова
2. Светла Димитрова Димитрова
3. Михаела Стоянова Христова
4. Елица Юлиева Фискучева
5. Иглика Симеонова Христова
6. Десислава Петрова Гъркова
7. Денис Зиков Юриев
8. Таня Сашкова Радивенска
9. Пламенка Димчева Илиева
10. Иван Юриев Дачев
11. Милетия Борисова Илиева
12. Румяна Валентинова Алтънова

415 / 18.12.2017 г.
416 / 19.12.2017 г.
417 / 19.12.2017 г.
420 / 20.12.2017 г.
427 / 28.12.2017 г.
428 / 29.12.2017 г.
429 / 29.12.2017 г.
430 / 29.12.2017 г.
1 / 02.01.2018 г.
4 / 04.01.2018 г.
9 / 05.01.2018 г.
12 / 05.01.2018 г.

При провеждане на втория етап от конкурсната процедура се явиха 11 от
участниците, които взеха участие в първия етап. За събеседване не се яви
кандидатът Светла Димитрова Димитрова с вх. № на документите
416/19.12.2017г.
Кандидатите за заемане на длъжността „Съдебен деловодител” в
Административен съд гр. Плевен бяха поканени за събеседване по реда на
постъпване на заявленията им за участие в конкурса в Административен съд
гр. Плевен.
На всички явили се кандидати бяха представени попълнените от тях
тестове с поставените оценки от комисията и бяха обяснени мотивите за тях.
На кандидатите бяха зададени едни и същи въпроси с оглед тяхната
равнопоставеност и за по-добра възможност на комисията да си изгради
мнение за качествата на всеки от участниците в конкурса.
В хода на проведеното събеседване, комисията по избора събра данни от
всички кандидати относно личната им мотивация; професионалните им умения
и опит за работа в екип и с граждани; организационни и ръководни умения;
добро познаване на административната и съдебната дейност; опит в областта
на управление на човешките ресурси; познаване на нормативната уредба в
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областта на съдебната администрация; вижданията за бъдещо развитие в
администрацията на Административен съд гр. Плевен, както и за
взаимодействието с други органи на съдебната власт.
Оценяването на кандидатите при събеседването се извърши
индивидуално от всеки член на комисията, чрез поставяне на оценки по
точкова система от 0 до 5 при съобразяване на тяхното кариерно развитие,
степен на образование, квалификация, умение за работа в екип.
След приключване на събеседването с кандидатите и оценяването им,
комисията извърши сумиране на оценките от тестовете и събеседването,
поставени от всеки член на комисията, като окончателната оценка за всеки
кандидат представлява формираната средноаритметичната стойност от
получените точки на всеки кандидат, съобразно индивидуалните протоколи на
членовете на комисията, вследствие на което кандидатите бяха оценени по
следният начин :

Кандидат

образование

Хриса Стефанова
Иванова -Великова
Светла Димитрова
Димитрова
Михаела Стоянова
Христова
Лили Иванова
Кънева
Елица Юлиева
Фискучева
Петя Николаева
Хаджиева
Иглика Симеонова
Христова
Десислава Петрова
Гъркова
Денис Зиков
Юриев
Таня Сашкова
Радивенска
Пламенка Димчева
Илиева

Висше магистър

тест

12

практически
изпит

40

Оценка от
събеседване

ОБЩО

5

57

5

55

Не се явила на събеседване
Висше магистър

11

39

Не се явила на тест, практически изпит и събеседване
Висше магистър

9

28

5

42

Не се явила на тест, практически изпит и събеседване
Средно
специално
Висше магистър
Висше магистър
Висше магистър
Средно

9

19

5

33

12

40

5

57

10

26

5

41

7

27

5

39

12

39

5

56
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Иван Юриев Дачев

Висше магистър

Милетия Борисова
Висше
Илиева
Румяна
Висше Валентинова
бакалавър
Алтънова

10

21

5

36

6

23

5

34

6

23

5

34

С оглед така формираните резултати от конкурсната процедура и
предвид Заповед № 1/08.01.2018г. на Председателя на Административен съдПлевен, с която се указва да бъде извършено класиране до шест от
кандидатите, получили най- висок резултат, комисията
РЕШИ:
В резултат от извършеното оценяване и на основание чл.144 от
Правилника за администрацията в съдилища (ПАС), комисията КЛАСИРА
участниците в конкурса за заемане на длъжността „съдебен деловодител” в
Административен съд - Плевен, както следва:
Име

1

Хриса Стефанова Иванова -Великова

2

Десислава Петрова Гъркова

3
4
5
6

Пламенка Димчева Илиева
Михаела Стоянова Христова
Елица Юлиева Фискучева
Денис Зиков Юриев

Точки

57
57
56
55
42
41

На основание чл.144, ал.2 от ПАС, протоколът от крайния резултат на
конкурса следва да се публикува на интернет страницата на Административен
съд- Плевен в тридневен срок.
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Същият се представя на Председателя на Административен съд гр.
Плевен, заедно с документите на класираните кандидати.
.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П/
НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
1.

/П/
МАРИАНА ДИЛКОВА
2.
/П/
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА

