
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  

ПРОТОКОЛ №1 
 

          Днес, 10 октомври 2019  година, в сградата на Районен съд-Перник,  

Комисия, назначена със Заповед №545/24.09.2019 година на 

Административния ръководител- Председател на Районен съд –Перник в 

състав: 

                Председател: ..................................................................................... 

                     Членове:1. .................................................................................... 

                                    2. .....................................................................................    

                        

             проведе заседание и провери редовността на постъпилите до края 

на работния ден на 03.10.2019г. заявления и приложените към тях 

документи на кандидатите, желаещи да вземат участие в обявения конкурс 

за три щатни бройки служители за длъжността “Съдебен секретар” в 

Районен съд- Перник, обявен със Заповед №497/30.08.2019 година на 

Административния ръководител - Председател на Районен съд – град 

Перник. 

              Постъпили са заявления от общо 13 /тринадесет/ лица. 

Заявленията на всички кандидати са редовни, т.е. съдържат посочените в 

заповедта за обявения конкурс документи поради което следва да бъдат 

допуснати до втория етап на конкурса – практически изпит - проверка 

на компютърните умения, който ще се проведе  на 25.10.2019г. от 10.00 

часа в сградата на Съдебната палата - град Перник, Зала №8-етаж 4. 

 

                С оглед на гореизложеното комисията 

 

Р Е Ш И : 

 

              ДОПУСКА до участие във втория етап от конкурса – 

практически изпит – проверка на компютърните умения, за три 

щатни бройки служители, за длъжността “Съдебен секретар” в 

Районен съд – град Перник следните кандидати:  

     

№ по ред Вх.№ и дата на 

заявлението 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

1 24998/09.09.2019 Миглена Кирилова 

2 25349/12.09.2019 Теодора Тодорова 

3 26014/19.09.2019 Даниела Бонева 

4 26443/25.09.2019 Ирена Стоянова 

5 26470/25.09.2019 Мариета Ангелова 

6 26513/26.09.2019 Анета Василева 

7 26800/30.09.2019 Антония Стоева 



8 26816/30.09.2019 Илиана Илиева 

9 26977/30.09.2019 Ивона Иванова 

10 26985/30.09.2019 Венка Величкова 

11 27167/01.10.2019 Берта Божидарова 

12 27343/02.10.2019 Теменужка Йорданова 

13 27368/03.10.2019 Лили Добрева 

 

 

Препис-извлечение от настоящия протокол да се обяви на Таблото за 

обяви и съобщения на РС- Перник в Съдебната палата- Перник, ет.1 и на 

интернет- страницата на съда. 

 

                         КОМИСИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛ :……/п/………… 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1……/п/………… 

                                                                             2……/п/………… 

 


