СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността
„съдебен помощник” в Апелативен съд – Пловдив,
обявен със Заповед № РД 105/21.10.2016 г.
След като комисията разгледа всяко постъпило заявление от
кандидатите, с приложенията към него, пристъпи към преценка дали са
представени всички необходими документи и дали те удостоверяват
изпълнението на изискванията по т. 2 и т. 3 от Заповед № РД 105/21.10.2016 г.
на председателя на Апелативен съд Пловдив.
Комисията констатира следното:
Към всяко от заявленията са представени всички необходими
документи и те удостоверяват изпълнението на изискванията по т. 2 и т. 3 от
Заповед № РД 105/21.10.2016 г.
На основание чл. 137, ал. 4 ПАС и в изпълнение т. 7 от Заповед №
РД 105/21.10.2016 г. на председателя на Апелативен съд – Пловдив, комисията
Р Е Ш И:
ДОПУСКА до участие в конкурса кандидатите:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Име, презиме и фамилия
Мила Димитрова Тошева
Надежда Стоянова Илиева
Величка Запрянова Запрянова
Минка Маноилова Рахова
Женя Георгиева Ханджиева
Георги Илиев Георгиев
София Райкова Иванова
Веселин Минчев Козарев
Галина Петрова Мулешкова-Сиди
Цветелина Александрова Кънчева
Гълъбин Георгиев Мерджанов
Бедо Онник Зобуян
Албена Стефанова Симеонова

Заявление вх. №
вх. № 8885/11.11.2016
вх. № 9133/21.11.2016
вх. № 9146/21.11.2016
вх. № 9201/23.11.2016
вх. № 9234/23.11.2016
вх. № 9235/23.11.2016
вх. № 9293/24.11.2016
вх. № 9303/24.11.2016
вх. № 9336/25.11.2016
вх. № 9343/25.11.2016
вх. № 9347/25.11.2016
вх. № 9348/25.11.2016
вх. № 9390/28.11.2016

ОБЯВЯВА този списък, като списък на допуснатите кандидати.
На основание чл. 137, ал. 5 ПАС и в изпълнение т. 7 от Заповед №
РД 105/21.10.2016 г. на председателя на Апелативен съд – Пловдив, както и
предвид направените констатации, че до участие в конкурса са допуснати
всички кандидати, Комисията
Р Е Ш И:
НЕ ИЗГОТВЯ списък на недопуснатите кандидати.
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В изпълнение на т. 11.2. от Заповед № РД 105/21.10.2016 г.,
Комисията обсъди техническите правилата за начина на провеждане на втори
етап от конкурса (езиков изпит), трети етап (писмен тест) и четвърти етап
(събеседване) и
Р Е Ш И:
1. Втори етап от конкурса (езиков изпит) - участват само
кандидатите, които имат оценка от първи етап не по-ниска от много добър
„4,50“.
1.1. Дата и час на провеждане: 19.12.2016 г. в 10,00 часа.
1.2. Място на провеждане: Съдебната палата гр. Пловдив, вход от
ул. „Йоаким Груев”, етаж ІІ-ри, зала № 215 на Апелативен съд – Пловдив.
1.3. Кандидатите трябва да са пред входа на залата 10 минути
преди началото на изпита. Всеки кандидат се легитимира с лична карта.
1.4. Проверява се нивото на владеене на английски език от
кандидатите. Конкурсната комисия привлича езиков специалист (заклет
преводач), който провежда последователно писмен изпит (диктовка, превод и
тест) и устно събеседване на английски език с всеки кандидат. Оценката от
този етап е „издържал езиковия изпит“ или „неиздържал езиковия изпит“.
2. Трети етап от конкурса (писмен тест) - участват само
кандидатите издържали езиковия изпит.
2. 1. Дата и час на провеждане: 28.12.2016 г. в 10,00 часа.
2. 2. Място на провеждане: Съдебната палата гр. Пловдив, вход от
ул. „Йоаким Груев”, етаж ІІ - ри, зала № 215 на Апелативен съд – Пловдив.
2. 3. Време на провеждане: 2 (два) астрономически часа.
2. 4. Кандидатите трябва да са пред входа на залата 10 минути
преди началото на изпита. Всеки кандидат се легитимира с лична карта.
2. 5. Кандидатите отговарят писмено на тест състоящ се от общо
50 въпроса от областта на гражданското и търговското право, както и по
практически въпроси, свързани с прилагането на нормативните актове,
уреждащи дейността на съдилищата. Въпросите на теста, в писмен вид ще
бъдат раздадени на кандидатите в 10.00 часа, като те следва да напишат върху
всеки лист трите си имена.
2. 6. По време на теста не се разрешава използването на
нормативни актове.
2. 7. Не се допускат до участие кандидати, явили се след обявения
час за начало на писмения тест.
2. 8. След приключване, всеки кандидат предава писмената си
работа на Комисията.
2. 9. Всяка писмена работа се преглежда от комисията и се
оценява с оценки по шестобална система. За всеки грешен отговор оценката се
намалява с 0,10.
3. Четвърти етап от конкурса (събеседване) – участват само
кандидатите, които имат оценка от трети етап не по-ниска от много добър
„4,50“.
3.1. Дата и час на провеждане: 04.01.2017 г. от 10,00 часа.
3. 2. Място на провеждане: Съдебната палата гр. Пловдив, вход от
ул. „Йоаким Груев”, етаж ІІ-ри, зала № 215 на Апелативен съд – Пловдив.
3. 3. Събеседването ще се проведе съобразно т. 11.4.2. – 11.4.4. от
Заповед № РД 105/21.10.2016 г. на председателя на Апелативен съд –
Пловдив.
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2. 4. Крайната оценка за четвъртия етап е средноаритметично
число от оценките на всички членовете на комисията за всеки отделен
кандидат. Тя се съобщава на кандидата незабавно, за което същият се
подписва в протокола.
Крайната оценка от конкурса е средноаритметично число от
получените крайни оценки от трите етапа (без езиковия тест) на конкурса за
всеки отделен кандидат. Когато няколко кандидати имат равен бал, конкурсната
комисия класира кандидатите съобразно общия успех от държавните изпити.
Препис от Решението на Комисията да се постави на таблото за
съобщения на Апелативен съд – Пловдив до регистратурата на съда, стая №
125, партерен етаж на Съдебната палата - Пловдив и в Интернет страницата на
съда.
Комисия:
1.
(п)
2.
(п)
3.
(п)
4.
(п)
5.
(п)

