ПРОТОКОЛ
от 28.12.2016 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 128/29.11.2016 г. на
Председателя на АС – Пловдив, за провеждане на трети етап от конкурс за
съдебен помощник в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 105/21.10.2016 г.
на Председателя на АС – Пловдив
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участник
Мила Димитрова Тошева
Надежда Стоянова Илиева
Величка Запрянова Запрянова
Веселин Минчев Козарев
Галина Петрова Мулешкова-Сиди
Цветелина Александрова Кънчева
Бедо Онник Зобуян

оценка

№
по
ред

брой
грешки

В обявения час за започване на теста 10.00 ч. се явиха всички
допуснати кандидати, които преминаха етап втори.
Работата по теста започна в 10,00 ч. и завърши в 11,50 ч., когато и
последният кандидат предаде работата си.
От всички явили се кандидати са постъпили попълнени тестове.
І. След проверка на тестовете на всеки кандидат, бяха поставени
оценки съобразно т.11.3.4. от заповед № № РД 105/21.10.2016 г. на
Председателя на АС – Пловдив:
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4,70
4,90
5,30
5,00
5,10
4,50
4,40

II. Комисията констатира, че днес е постъпила молба от Галина
Петрова Мулешкова-Сиди с вх. № 10290/28.12.2016 г. за поправка на допусната
техническа грешка при изчисляване на крайната й оценка от първи етап на
конкурс за съдебен помощник в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД
105/21.10.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив.
С оглед подадената молба Комисията установи, че в протокол от
15.12.2016 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 128/29.11.2016 г. на
Председателя на АС – Пловдив, действително е допусната техническа грешка
при изчисляване крайната оценка на кандидата Галина Петрова МулешковаСиди, която се формира като средно аритметично от посочените оценки,
дадени от всеки един от членовете на комисията. В протокола е посочена като
крайна оценка 5,40, а при коректно изчисление тази оценка е 5,50.
Въз основа на горните данни, Комисията
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Приема, че крайната оценка от първи етап на конкурса за съдебен
помощник в АС – Пловдив, обявен със заповед № РД 105/21.10.2016 г. на
Председателя на АС – Пловдив, на кандидата Галина Петрова МулешковаСиди е 5,50.
ІIІ. Въз основа на данните по т. I и на основание т. 11. 3. 6. от
заповед № РД 105/21.10.2016 г. на Председателя на АС – Пловдив,
Комисията
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Допуска до участие в четвърти етап от конкурса кандидатите,
както следва:
№
по
ред
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оценка
от трети
етап

участник

Мила Димитрова Тошева
Надежда Стоянова Илиева
Величка Запрянова Запрянова
Веселин Минчев Козарев
Галина Петрова Мулешкова-Сиди
Цветелина Александрова Кънчева

4,70
4,90
5,30
5,00
5,10
4,50

Кандидатите, имащи право да участват в четвърти етап от конкурса и
желаещи да сторят това, трябва да имат предвид следното:
1. Четвърти етап от конкурса – събеседване;
2. Дата и час на провеждане: 04.01.2017 г. от 10,00 часа.
3. Място на провеждане: Съдебната палата гр. Пловдив, вход от
ул. „Йоаким Груев”, етаж ІІ-ри, зала № 215 на Апелативен съд – Пловдив.
4. Целта на събеседването е да се установи подготовката на
кандидата за длъжността, за която кандидатства. Задават се въпроси от
областта на гражданското и търговското право, както и по практически въпроси,
свързани с прилагането на нормативните актове, уреждащи дейността на
съдилищата. По време на събеседването се разрешава използването на
нормативни актове.
5. Оценяването на притежаваните от кандидата професионални
качества се формира на базата на следните критерии:
а) практически познания на кандидатите в областта на материалното и
процесуалното право;
б) способност на кандидатите да боравят с нормативни актове, да извличат от
тях необходимата информация, да вземат решения и да ги аргументират;
в) ниво на обща правна култура;
г) професионален опит и делови качества;
д) компютърни умения при работа с правно-информационни системи и сайтове.
6. Въз основа на дадените отговори, всеки член на комисията
поставя оценка по всеки от критериите по т. 5 по шестобална система с точност
до 0.10, за което се съставя индивидуален протокол. Окончателната оценка на
всеки член от комисията е средноаритметична от оценките по горепосочените
критерии.
7. 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.
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