ПРОТОКОЛ
Днес, 19.04.2019г., Комисия в състав: Председател – Л. М. –
Заместник- председател на Окръжен съд- Благоевград и Членове: Е. Д. –
съдебен администратор и М. С.– ръководител сектор „Деловодство“,
назначена със Заповед № 300/ 15.04.2019г. проведе вторият етап от
конкурса за 1 щатна бройка „Съдебен деловодител“.
Съгласно Протокол от 21.03.2019г. допуснатите кандидати за втория
етап от конкурса за длъжността „Съдебен деловодител“ са 14 на брой.
От допуснатите 14 кандидата на втория етап на конкурса за „Съдебен
деловодител“ се явиха 12. Не се явиха Т. Д. Б. и О. П. П., което е
отбелязано на Списъка за регистрация.
Явилите се кандидати бяха допуснати до кабинетите на съдебните
секретари, на третия етаж в Съдебната палата- Благоевград. Всеки
кандидат представи личната си карта на член от комисията и се подписа на
листа за регистрация.
Явилите се кандидати се разделиха на три групи по 4 човека: две
групи за зала № 1 и една група- за зала № 2 като членовете на комисията
обявиха съответния начален и краен час както следва:
- за зала № 1- Първа група: начален час: 16.05ч. и краен час: 16.20ч.
и Втора група: начален час: 16.29ч. и краен час: 16.44ч.;
- за зала № 2- Една група: начален час: 16.07ч. и краен час: 16.22ч.;





На всеки кандидат се раздадоха:
непрозрачен бял плик размер А4, подпечатан с печата на съда / голям
формат/;
непрозрачен бял плик размер А5, подпечатан с печата на съда /малък
формат/, съдържащ бланка, върху която кандидатът попълва личните
си данни - три имена, ЕГН и подпис;
образец на акт с печата на Окръжен съд- Благоевград и подписи на
комисията, въз основа на който ще се изготви съдебното
удостоверение;
Правила за провеждане на втория етап на конкурса за длъжността
"Съдебен деловодител" в Окръжен съд- Благоевград (19.04.2019 г.),
подпечатани с печата на съда.

В залите присъстваха М. Д., Е. К. и Х. Д.– съдебни секретари при
Окръжен съд- Благоевград, които изпълняваха ролята на квестори.
Съгласно т. 15 от Правила за провеждане на втория етап на конкурса
преди разпечатване на съдебното удостоверение, член на комисията
провери създадения файл на десктопа, отрази в списъка за предадени

работи от кандидатите, след което кандидатът изтри файла си.
Кандидатите Биляна Коюмджиева и Славко Тупанчевски не успяха да
запишат файла си в определеното време, а Даниела Костадинова не успя да
го отпечата.
Кандидатите предадоха на комисията своите работи, като малкото
листче с написаните имена, ЕГН и подпис запечатваха пред комисията,
поставиха малкия плик, писмената работа и Правилата в големия, след
което запечатиха и него.
След приключване на втория етап на конкурса, в присъствието на
конкурсната комисия административният секретар на случаен принцип
разпечати големите пликове и постави еднакви номера на големия и на
малки плик. Малките пликове се предадоха на административния секретар
на съхранение.
Комисията започна своята работа по оценяване на писмените работиизготвените съдебни удостоверения съгласно Методиката за оценяване на
кандидатите за длъжността „ Съдебен деловодител при Окръжен съдБлагоевград“.
След оценяване на писмените работи се взеха малките пликове от
административния секретар и комисията провери целостта им. Пликовете
бяха разпечатени и идентифицирани писмените работи, както следва:
1. Калина Дурова- 1 точка;
2. Кристина Георгиева- 38. 33 точки;
3. Радостина Павлова- 13.33 точки;
4. Росица Костадинова- 28. 33 точки;
5. Христина Манева – Янкова- 36.67 точки;
6. Елизабет Тренчева- анулирана;
7. Катя Малчева- 8.33 точки;
8. Александра Гоцева- 10 точки;
9. Диана Трайкова- 36.67 точки;
10. Славко Тупанчески- 21.67 точки;
11. Даниела Костадинова- 40 точки;
12. Биляна Коюмджиева- анулирана;
Съгласно т. 10 от раздадените на явилите се кандидати Правила за
провеждане на втория етап на конкурса за длъжността "Съдебен
деловодител" в Окръжен съд- Благоевград писмените работи на Елизабет
Тренчева и Биляна Коюмджиева са анулирани и кандидатите не се
допускат до по- нататъшно участие в конкурса поради констатирани
изписани лични данни / имена/ върху писмените им работи.

Съгласно обявената Методиката за оценяване на кандидатите за
длъжността „ Съдебен деловодител при Окръжен съд- Благоевград“ до
трети етап – събеседване на конкурса се допускат следните кандидати:
1. Калина Дурова;
2. Кристина Георгиева;
3. Радостина Павлова;
4. Росица Костадинова;
5. Христина Манева – Янкова;
6. Катя Малчева;
7. Александра Гоцева;
8. Диана Трайкова;
9. Славко Тупанчески;
10. Даниела Костадинова.
Третият етап от конкурса ще се проведе на 08.05.2019г. от 14.00 ч.
на 3 етаж в Съдебната палата- Благоевград.
Настоящият протокол да се обяви на сайта на Окръжен съдБлагоевград.

КОМИСИЯ:

1. / п, не се чете/
2. / п, не се чете/
3. / п, не се чете/

