
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес, 23.10.2012 г. се проведе заседание на комисията, назначена със 

заповед №  574/11.10.2012 г. на Председателя на Районен съд – Стара Загора за 

класиране на кандидатите за длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” по щата на 

Старозагорския районен съд, на основание чл. 343, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с 

чл. 89-чл. 96 от КТ и решение на ВСС на РБ по протокол № 26/28.06.2012 г..  

 

 

Назначената комисия заседава в състав: 

 

ЖИВКО ЖЕЛЕВ – СЪДИЯ в  РС гр. Стара Загора с ранг съдия в АС - 

председател 

 

СТАНКА ГОЧЕВА - статистик  в  РС гр. Стара Загора – член 

 

СТЕФАН ЧЕРТОЯНОВ  - СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР в  РС гр. 

Стара Загора – член 

 

   Комисията прие следните критерии за оценка на кандидатите за 

длъжността “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”: мотивация и познания относно 

естеството на работа; образование и допълнителна квалификация; резултати от 

проведения тест; познания по общи деловодни техники, стилистика, правопис, 

граматика, пунктуация; машинописни умения; умения за работа с компютърна 

техника и компютърни програми, като всеки кандидат се оценява 

индивидуално по всеки един критерий на базата на възприетата от комисията 

система за оценяване. Приетите критерии и система за оценяване се прилагат 

към документацията на конкурса. 

 

   Комисията, извърши преценка на представянето на кандидатите на 

практическия изпит и събеседване, като всеки кандидат беше оценен със 

съответния брой точки. Като съобрази приетите критерии за оценка на 

кандидатите и набрания брой точки от всеки кандидат, комисията 

 

                                           Р  Е  Ш  И  : 

 

 Класира кандидатите за длъжността  “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” в Районен 

съд – Стара Загора, както следва : 

 

1. Ирена Светлозарова Георгиева 

2. Николина Иванова Николова 

3. Ваня Иванова Минкова 

4. Десислава Събева Филипова 



5. Снежана Панчева Милчева 

6. Радостина Пенчева Иванова 

 

Решението на  комисията да се постави пред стая № 35, етаж 3-Съдебна 

палата и да се публикува в интернет страницата на съда. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                             / Ж. ЖЕЛЕВ / 

 

             

ЧЛЕНОВЕ:   1. 

                            /Ст. ГОЧЕВА/ 

 

                           2.  

                           /Ст. ЧЕРТОЯНОВ/  


