
 

П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 10.01.2018 г. в 14,30 часа в сградата на Административен съд гр. Плевен, 

ул. “П. Р. Славейков” № 21, ет. ІІ – ри, в заседателна зала, се проведе заседание на 

конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1/08.01.2018 г. на Председателя на 

Административен съд гр. Плевен, в състав: 

  

Председател: Николай Янков Господинов – Заместник председател на 

Административен съд гр. Плевен 

и членове: 

- Мариана Енева Дилкова – системен администратор; 

- Людмила Миланова Александрова  – съдебен деловодител; 

 

със задача: 

  да разгледа всяко постъпило в срок заявление и допусне до 

участие в обявения конкурс лицата, представили всички необходими 

документи и отговарящи на посочените изисквания в Заповед № 

80/04.12.2017 г. на Председателя на Административен съд гр. Плевен; 

 решението на комисията, относно допускането или 

недопускането на кандидатите до участие в конкурса, да се оформи в 

протокол; 

 да изготви списък на допуснатите до участие в конкурса 

кандидати, като в него се посочи дата, час и място за провеждане на 

конкурса; 

 да изготви списък на недопуснатите до участие в конкурса 

кандидати, като посочи основанията за това; 

 да постави списъците с допуснатите и с недопуснатите 

кандидати на общодостъпното място в сградата на съда – таблото за 

обявления и да ги публикува на интернет страницата на съда, не по-късно от 

7 (седем) дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в 

конкурса. 

 

От направената проверка комисията констатира следното: 

За периода от 08.12.2017 г. до 08.01.2018 г. включително, обявен за приемане на 

документи за участие в конкурса съгласно Заповед № 80/04.12.2017 г. на Председателя 

на Административен съд гр. Плевен, са постъпили 14 /четиринадесет/ броя заявления с 

приложени документи за длъжността „Съдебен деловодител ” в Административен съд 

гр. Плевен. 

 

След проверка на документите, на базата на критериите посочени в Заповед 

№ 80/04.12.2017 г. на Председателя на Административен съд гр. Плевен, комисията 
констатира, че: 

 

Първо: Няма недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на 

длъжността „Съдебен деловодител” в Административен съд гр. Плевен.  

 



Второ: 14 /четиринадесет/ кандидати отговарят напълно на критериите, 

посочени в Заповед № 80/04.12.2017 г. на Председателя на Административен съд гр. 

Плевен, като са представили пълен комплект с редовни документи, поради което 

същите следва да бъдат допуснати до участие в конкурса, а именно: 
 

 

 

1. вх. № 415/18.12.2017г. Хриса Стефанова Иванова -Великова 

2. вх.№ 416/19.12.2017 г. Светла Димитрова Димитрова 

3. вх. № 417/19.12.2017г. Михаела Стоянова Христова 

4. вх. № 419/20.12.2017г. Лили Иванова Кънева 

5. вх. № 420/20.12.2017г. Елица Юлиева Фискучева 

6. вх. № 422/21.12.2017г. Петя Николаева Хаджиева 

7.  вх. № 427/28.12.2017г. Иглика Симеонова Христова 

8. вх. № 428/29.12.2017г. Десислава Петрова Гъркова 

9. вх. № 429/29.12.2017г. Денис Зиков Юриев 

10. вх. № 430/29.12.2017г. Таня Сашкова Радивенска 

11. вх. № 1/02.01.2018 г. Пламенка Димчева Илиева 

12. вх. № 4/04.01.2018 г. Иван Юриев Дачев 

13. вх. № 9/05.01.2018 г. Милетия Борисова Илиева 

14. вх. № 12/05.01.2018г. Румяна Валентинова Алтънова 

 

 

Въз основа на преценката комисията 

    

Р Е Ш И: 

 

 

ДОПУСКА до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен 

деловодител” в Административен съд гр. Плевен следните кандидати: 
 

1. вх. № 415/18.12.2017г. Хриса Стефанова Иванова -Великова 

2. вх.№ 416/19.12.2017 г. Светла Димитрова Димитрова 

3. вх. № 417/19.12.2017г. Михаела Стоянова Христова 

4. вх. № 419/20.12.2017г. Лили Иванова Кънева 

5. вх. № 420/20.12.2017г. Елица Юлиева Фискучева 

6. вх. № 422/21.12.2017г. Петя Николаева Хаджиева 

7.  вх. № 427/28.12.2017г. Иглика Симеонова Христова 

8. вх. № 428/29.12.2017г. Десислава Петрова Гъркова 

9. вх. № 429/29.12.2017г. Денис Зиков Юриев 

10. вх. № 430/29.12.2017г. Таня Сашкова Радивенска 

11. вх. № 1/02.01.2018 г. Пламенка Димчева Илиева 

12. вх. № 4/04.01.2018 г. Иван Юриев Дачев 

13. вх. № 9/05.01.2018 г. Милетия Борисова Илиева 

14. вх. № 12/05.01.2018г. Румяна Валентинова Алтънова 

 

Списъците с имената на допуснатите и недопуснатите кандидати да се 

публикуват на интернет-страницата на Административен съд гр. Плевен www.ac-

pleven.org и да се поставят на общодостъпното място в сградата на съда – таблото за 

обявления до стаята на деловодството. 



В списъка на допуснатите кандидати да се посочи датата, часът и мястото на 

провеждане на конкурса. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на конкурсната 

комисия в два еднообразни екземпляра.  

 

Заседанието на комисията приключи в 15,00 часа. 

 

КОМИСИЯ: 

  

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 
         НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ 

        

ЧЛЕНОВЕ:     

       

   1. /П/    
                   МАРИАНА ДИЛКОВА 
        

2. /П/                    
                                                                                                       ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА 

 

 


