
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  

ПРОТОКОЛ №3 

        

             Днес, 25 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 писмен изпит - проверка на компютърните умения на 

кандидатите за заемане на три щатни бройки за длъжността “Съдебен 

секретар” в Районен съд- Перник, от конкурса обявен със Заповед 

№497/30.08.2019 година на Административния ръководител - председател 

на Районен съд – град Перник. 

              В обявения час - 10.00 часа на 25.10.2019г. в сградата на Районен 

съд- Перник се явиха 12 /дванадесет/ от  допуснатите тринадесет  

кандидати до втория етап от конкурса - писмен изпит- проверка на 

компютърните умения, с протокол №1/10.10.2019г. на конкурсната 

комисия.                          

             Не се яви кандидатът Анета Василева. 

             Преди започването на изпита бяха проверени личните данни на 

явилите се кандидати срещу представена от тях лична карта, което беше 

отразено в списък.  

             На кандидатите се прочете приетия от комисията регламент за 

провеждане на конкурса. Беше разяснено, че на практическия изпит ще 

пишат текст на компютър, записан предварително на аудиофайл под 

диктовка на член от комисията, чието съдържание трябва да 

възпроизведат в писмен вид максимално точно, че ще бъдат оценявани 

уменията им за бързината на писане с клавиатурата, правопис, умения за 

възпроизвеждане на текста познанията по граматика и пунктуация, както 

и че ще им бъде дадена възможност да  демонстрират компютърните си 

умения и познания за работа с текстообработващи програми /MS Word/, 

създаване на файл, наименуване, оформяне на документ, запаметяване, 

копиране и принтиране. 

             Преди започването на изпита на явилите се кандидати беше дадена 

възможност  в рамките на  1-2 минути да разгледат клавиатурата, да 

създадат файл, да го наименуват, да зададат настройки на страницата, вид 

шрифт и размер на шрифта по свой избор, след което започна диктовката 

на текста. 

 

 

 

 



        Изпитът протече по начина, подробно описан в приетия с протокол 

№2/10.10.2019г. регламент. 
        При предаването на работата си явилите се кандидати написаха върху 

изпитния лист трите си имена и положиха подписа си. Изпитния ден 

протече без нарушения.  

        След предаване на написаните текстове комисията пристъпи към 

оценяване на резултатите, съгласно критериите от приетия регламент, 

където съгласно т.1 от раздела „Допускане до III-ти етап“, до събеседване 

ще бъдат допуснати кандидатите, които са записали вярно и без грешки 

най-малко 200 думи от диктувания текст, който съдържа 293 броя думи. 

Кандидат, който е написал вярно по-малко от 200 думи няма да бъде 

допуснат до следващият етап на конкурса. 

         Предвид изложеното и след проверка на писмените работи на 

кандидатите се получиха следните резултати. 

 
 

№ по 

ред 

 

Вх.№ на 

заявлението Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

 

Брой 

вярно 

изписани 

думи 

 

 

БРОЙ  

ТОЧКИ 

 

1 24998/09.09.2019 Миглена Кирилова 104 104 точки 

2 25349/12.09.2019 Теодора Тодорова 255 255 точки 

3 26014/19.09.2019 Даниела Бонева 272 272 точки 

4 26443/25.09.2019 Ирена Стоянова 124 124 точки 

5 26470/25.09.2019 Мариета Ангелова 140 140 точки 

6 26800/30.09.2019 Антония Стоева 253 253 точки 

7 26816/30.09.2019 Илиана Илиева 93 93 точки 

8 26977/30.09.2019 Ивона Иванова 141 141 точки 

9 26985/30.09.2019 Венка Величкова 72 72 точки 

10 27167/01.10.2019 Берта Божидарова 100 100 точки 

11 27343/02.10.2019 Теменужка Йорданова 170 170 точки 

12 27368/03.10.2019 Лили Добрева 202 202 точки 

 

            Предвид посочените резултати, комисията установи, че четирима 

от кандидатите, а именно: Даниела Бонева, Антония Стоева, Теодора 

Тодорова и Лили Добрева са написали вярно и без грешки повече от 200 броя 

думи и следва да бъдат допуснати до третия етап на конкурса-събеседване. 

           Останалите 8 /осем/ кандидати са написали вярно и без грешки по-

малко от 200 броя думи от текста, поради което и същите не следва да бъдат 

допуснати до събеседване. 

 



           Съгласно приетия регламент допуснатите до третия етап от 

конкурса – събеседване кандидати ще бъдат подредени в низходящ ред като 

кандидатът, написал най – много верни думи ще бъде поставен в списъка под 

№1, а под №2 и следващи номера ще бъдат подредени кандидатите с по-малко 

вярно изписани думи. 

            С оглед на горното комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

          ДОПУСКА до участие в третия етап от конкурса - устен изпит- 

събеседване за три щатни бройки за длъжността “съдебен секретар” в 

РС-Перник следните кандидати:  

 
 

№ по 

ред 

 

Вх.№ на 

заявлението Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

 

Брой 

вярно 

изписани 

думи 

 

 

БРОЙ  

ТОЧКИ 

 

1 26014/19.09.2019 Даниела Бонева 272 272 точки 

2 25349/12.09.2019 Теодора Тодорова 255 255 точки 

3 26800/30.09.2019 Антония Стоева 253 253 точки 

4 27368/03.10.2019 Лили Добрева 202 202 точки 

 

          НЕ ДОПУСКА до участие в третия етап от конкурса - устен 

изпит- събеседване за три щатни бройки за длъжността “съдебен 

секретар” в РС-Перник следните кандидати:  

 
 

№ по 

ред 

 

Вх.№ на 

заявлението Име, презиме и фамилия на 

кандидата 

 

Брой 

вярно 

изписани 

думи 

 

 

БРОЙ  

ТОЧКИ 

 

1 24998/09.09.2019 Миглена Кирилова 104 104 точки 

2 26443/25.09.2019 Ирена Стоянова 124 124 точки 

3 26470/25.09.2019 Мариета Ангелова 140 140 точки 

4 26816/30.09.2019 Илиана Илиева 93 93 точки 

5 26977/30.09.2019 Ивона Иванова 141 141 точки 

6 26985/30.09.2019 Венка Величкова 72 72 точки 

7 27167/01.10.2019 Берта Божидарова 100 100 точки 

8 27343/02.10.2019 Теменужка Йорданова 170 170 точки 

 



            Допуснатите кандидати следва да се явят на  устен изпит- 

събеседване за длъжността “съдебен секретар”, който ще се проведе на          

14 ноември 2019г. от 11.00 часа в кабинет №107, ет.1 на Районен съд – 

Перник. 

             Регламент за провеждането на устния изпит – събеседване и начина 

за оценяване на кандидатите ще бъдат обявени с протокол на конкурсната 

комисия 5 дни преди провеждане на третия етап – устен изпит – събеседване. 

 

                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/………… 

       

 


