
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  

ПРОТОКОЛ №4 

        

             Днес, 14 ноември 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 устен изпит- събеседване на допуснатите кандидати до 

третия етап на конкурса за заемане на три щатни бройки 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. 

              С протокол №3/25.10.2019 година след провеждане на писмен изпит- 

проверка на компютърните умения, до устен изпит - събеседване за 

длъжността “съдебен секретар” конкурсната комисия допусна четирима 

кандидати. 

              В обявения час - 11.00 часа на 14.11.2019г. в сградата на Районен 

съд- Перник се явиха и четиримата допуснати кандидати.  

              Третият етап от конкурса премина по следния начин: 

              Проведе се събеседване с всеки един от кандидатите, в хода на което 

им бяха задавани въпроси по нормативната уредба на организацията и 

работата на съдебната администрация  /Правилника за администрацията в 

съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители/, както и познания за 

конкретните задължения на съдебния секретар. Наблюдаваха се 

комуникативните им умения, изясни се мотивацията им за кандидатстване за 

работа в съдебната система, на конкретната длъжност. Беше изслушана 

преценката на всеки кандидат относно собствените му възможности да 

отговори на изискванията на длъжността, както и изясняване очакванията му 

от работата за която кандидатства. Комисията изясни опита на кандидатите в 

екипна работа и дейности, свързани с документооборот, както и със 

специализиран софтуер.  

               Беше повторно разяснено, че на устния изпит – събеседване, 

кандидатите ще бъдат оценявани от членовете на комисията поотделно, като 

всеки член ще дава точки на кандидата от 1 /мин./ до 10 /макс./. Общият брой 

точки от устния изпит ще се образува като сбор от точките, дадени на 

кандидата от всеки член на комисията /максимален брой точки - 30/. 

 

 

 



         Крайната оценка, според която ще се извърши крайното класиране, 

ще се формира като сбор от точките, получени  на практическия изпит и тези, 

получени на устния изпит. 

При получени равен брой точки, на по-предно място ще бъде  класиран 

кандидатът  с по-висок резултат от практическия изпит. 

  Въз основа на проведения конкурс, Комисията ще класира успешно 

издържалите кандидати по низходящ ред съобразно получените резултати.  

               След преценка на представянето на кандидатите за длъжността 

“съдебен секретар” от проведеният устен изпит - събеседване, 

конкурсната комисия оцени всеки от тях по следния начин: 

 
№ 

по 

ред 

 

Вх.№ на заявле-

нието 

Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

Брой точки 

дадени от 

членовете на 

комисията 

Общ брой 

точки от 

 III-ти етап -

събеседване 

1 26014/19.09.2019 Даниела Бонева 7;7;7; 21 точки 

2 25349/12.09.2019 Теодора Тодорова 5;6;5; 16 точки 

3 26800/30.09.2019 Антония Стоева 6;7;6; 19 точки 

4 27368/03.10.2019 Лили Добрева 10;10;10; 30 точки 

          

            На основание полученият резултат и съгласно приетия регламент, 

конкурсната комисия определя крайната оценка от конкурса на 

участвалите  кандидати, представляваща сбор от точките, получени  на 

практическия изпит и тези, получени  на устния изпит, както следва: 

 
№ 

по 

ред 

Вх.№ на заяв-

лени-ето 
Име, презиме и 

фамилия на кандидата 

Брой точки 

от 

 II-ри етап – 

практически 

изпит 

Брой точки  

от 

III-ти етап -

събеседване 

КРАЙНА 

оценка – 

ОБЩ БРОЙ 

ТОЧКИ 

1 26014/19.09.2019 Даниела Бонева 272 21 точки 293 точки 

2 25349/12.09.2019 Теодора Тодорова 255 16 точки 271 точки 

3 26800/30.09.2019 Антония Стоева 253 19 точки 272 точки 

4 27368/03.10.2019 Лили Добрева 202 30 точки 232 точки 

        

          С оглед получените резултати и съгласно приетия регламент, 

конкурсната комисия на основание чл. 144, ал.1 от Правилника за 

администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на съдебните служители и 

т.15 от Вътрешните правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност 

и подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители в 

Районен съд – Перник  
 



Р Е Ш И: 

         КЛАСИРА кандидатите за три щатни бройки за длъжността 

“съдебен секретар” в Районен съд- Перник, както следва: 

 
 

№ по 

ред 

 

Вх.№ на заявлението Име, презиме и фамилия 

на кандидата 

КРАЙНА 

ОЦЕНКА 

/Общ брой 

точки/ 

1 26014/19.09.2019 Даниела Бонева 293 точки 

2 26800/30.09.2019 Антония Стоева 272 точки 

3 25349/12.09.2019 Теодора Тодорова 271 точки 

4 27368/03.10.2019 Лили Добрева 232 точки 

 

 

               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/………… 

       

 

       

 

 


