ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Протокол от 28.02.2018 г. от заседание на комисията, назначена със заповед № РД
22/26.02.2018 г. на Председателя на Апелативен съд - Пловдив, по т. 7 от заповед № РД
4/17.01.2018 г. на Председателя на АС - Пловдив

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
за участие в конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността „връзки с
обществеността” в Апелативен съд – Пловдив,
обявен със Заповед № РД 4/17.01.2018 г.
След като комисията разгледа постъпилите заявления от кандидати, с
приложенията към тях, 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 4/17.01.2018 г. на Председателя на АС – Пловдив.
Комисията констатира следното:
Към заявленията са представени всички необходими документи и те
удостоверяват изпълнението на изискванията по т. 2 и т. 3 от Заповед № РД
4/17.01.2018 г. по отношение на кандидатите Ваня Драганова, Мариана Кирезиева,
Веселина Божилова и Сашка Пушкова.
На основание чл. 142, ал. 4 ПАС и в изпълнение т. 7 от Заповед № РД
75/26.10.2017 г. на председателя на Апелативен съд – Пловдив, комисията
Р Е Ш И:
ДОПУСКА до участие в конкурса кандидатите:
№
1
2
3
4

Име, презиме и фамилия
Ваня Недялкова Драганова
Мариана Михайлова Кирезиева
Веселина Иванова Божилова
Сашка Василева Пушкова

Заявление вх. №
вх. № 1520/19.02.2018
вх. № 1534/19.02.2018
вх. № 1562/20.02.2018
вх. № 1576/20.02.2018

ОБЯВЯВА този списък като списък на допуснатите кандидати.
На основание чл. 142, ал. 5 ПАС и в изпълнение т. 7 от Заповед № РД
75/26.10.2017 г. на председателя на Апелативен съд – Пловдив, както и предвид
направените констатации, че до участие в конкурса не следва да бъде допуснат 1
кандидат – Константин Курдалиев, Комисията
Р Е Ш И:
НЕ ДОПУСКА до участие в конкурса кандидата:
№
1

Име, презиме и фамилия
Константин Ботев Курдалиев

Заявление вх. №
вх. № 1390/14.02.2018

Основания за недопускане: Не отговаря на изискванията на т.2.2.
б.“б“ от Заповед № РД 4/17.01.2018 г. – няма изискуемия професионален опит в
областта на връзки с обществеността или работа в средствата за масова
информация – минимум 2 години.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Протокол от 28.02.2018 г. от заседание на комисията, назначена със заповед № РД
22/26.02.2018 г. на Председателя на Апелативен съд - Пловдив, по т. 7 от заповед № РД
4/17.01.2018 г. на Председателя на АС - Пловдив

ОБЯВЯВА този списък като списък на недопуснатите кандидати.
ОПРЕДЕЛЯ начална дата за провеждане на конкурса, както следва:
Първи етап (преценка по документи) – 19.03.2018 г.
За този етап от конкурса комисията изготвя протокол, в който ще бъдат
обявени датата, часът, мястото и технически правила за провеждането на втори
етап.
Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати да се поставят
на таблото за съобщения на Апелативен съд – Пловдив до регистратурата на съда,
стая № 125, партерен етаж на Съдебната палата – Пловдив и да се публикуват на
интернет страницата на съда.
Комисия:
1.
2.
3.
4.
5.

(п)
(п)
(п)
(п)
(п)

