
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, 23.11.2022 г., в сградата на Районен съд – Чирпан, Комисия, 

назначена със Заповед № 210 / 04.11.2022 г. на и. ф. Председател на 

Районен съд - Чирпан за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка 

за длъжността „Съдебен секретар”, с пореден № 14 от Класификатора на 

длъжностите в администрацията на съдилищата“, раздел II - 

„Специализирана администрация“, код по НКПД 33433004, обявен със 

Заповед № 187/29.09.2022 г. на и. ф. Председател на Районен съд - Чирпан, 

в състав:  

Председател:  

Гергана Димитрова Папазова-Стоянова – административен секретар; 

Членове:  

1. Мария Генова Ташева – главен счетоводител; 

2. Славчо Господинов Кисьовски – системен администратор. 

 

проведе втория етап от конкурса за заемане на длъжността “Съдебен 

секретар” в Районен съд – Чирпан, по реда обявен с Протокол № 2 / 

21.11.2022 г. на комисията, като кандидатите бяха запознати с приетата с 

него методиката за провеждане на конкурса.  

 

Пристъпи се към първата задача от практическия изпит – проверка на 

компютърните и машинописни умения на кандидатите - диктовка на текст. 

Председателят на комисията продиктува извадка от протокол по дело. След 

приключване на диктовката, на кандидатите бе предоставено предвиденото 

в методиката време за редактиране, форматиране и принтиране на 

изготвения документ. На принтирания документ, всеки един от кандидатите 

изписа на ръка името си, подписа се и предаде същия на комисията.  

Веднага след това се премина към втората задача от практическия 

изпит – съставяне и оформяне на писмо по предварително зададени основни 

данни на текста, които всеки кандидат следва да редактира текста, да го 

подреди във вид на писмо, след което да форматира, запише и принтира 

съставения от него документ На принтирания документ, всеки кандидат 

изписа на ръка името си, подписа се и предаде същия на комисията.  

Комисията се събра и пристъпи към оценка на резултатите от 

практическия изпит, съгласно критериите от приетата методика. 
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След оценяването на двете задачи от практическия изпит се получиха 

следните резултати: 

 

Име на участник 
Оценка от 

диктовка 

Оценка от 

съставяне на 

писмо 

Обща оценка от 

практически 

изпит етап 2 

Анелия Рускова Иванова 4,50 4,50 4,50 

Ивона Василева Денева 4,75 5,75 5,25 

 

Съгласно приетата методика, Комисията взе решение да допусне и 

двамата кандидати до трети етап на конкурса - „събеседване”. 

След съобщаване на резултатите от практическия изпит на 

кандидатите, се пристъпи към събеседване с всеки един от тях и оценяване, 

съгласно приетата методика. 

При събеседването се получиха следните резултати: 

Анелия Рускова Иванова – 6,00 

Ивона Василева Денева – 6,00 

Вторият и третият етап от конкурса преминаха без нарушения. 

Окончателната оценка на кандидатите е образувана като 

средноаритметична стойност от получените оценки от всеки етап от 

конкурса, както следва: 

 

Име на участник 

Оценка от 

практически 

изпит етап 2 

Оценка от 

събеседване 

Обща оценка от 

етап 2 и етап 3 

Анелия Рускова Иванова 4,50 6,00 5,25 

Ивона Василева Денева 5,25 6,00 5,63 

 

 

Във връзка с горното комисията   

 

Р Е Ш И: 

На основание чл. 95, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 144, ал. 1 от 

Правилника за администрацията в съдилищата, класира участниците в 

конкурса за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността “Съдебен 

секретар” в Районен съд – Чирпан, както следва: 



1. Ивона Василева Денева 

2. Анелия Рускова Иванова 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 145 от ПАС и Заповед № 210 / 

04.11.2022 г., с класирания на първо място кандидат се сключва 

споразумение и му се връчва индивидуална длъжностна характеристика. 

 

Препис-извлечение от настоящия протокол да се постави на 

информационното табло на Районен съд - Чирпан (на входа) и се 

публикуват на интернет страницата на съда: https://chirpan-rs.justice.bg, 

като се съобщи на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му.   

 

 

КОМИСИЯ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/П/……….. 

ЧЛЕНОВЕ: 1 …….…/П/…………   

2 ………/П/.….……… 
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