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П Р О Т О К О Л 

 
 

На 26.04.2021 г. от 10:00 часа в Окръжен съд – Велико Търново се 

проведе заседание на комисията за провеждане на конкурс за заемане на две 

щатни бройки за длъжността съдебен секретар, назначена със Заповед № 

28/09.03.2021 г., изм. със Заповед № 31/11.03.2021 г. на административния 

ръководител – председател на Окръжен съд – Велико Търново, в състав: 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА СОЛАКОВА – съдия 

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. Калина Георгиева – съдебен администратор 

    2. Димитър Кабранджиев – системен администратор 

 

Заседанието на комисията протече при следния дневен ред: 

Точка първа: Оценяване на резултатите от тестовете и практическия 

изпит.  

Точка втора: Допускане на кандидатите, получили оценки не по-малко 

от 4,00 на тест и 5,00 на практичерски изпит до участие в третия етап от 

конкурса – събеседване. 

 

По точка първа от дневния ред:  

 

Комисията оцени кандидатите, допуснати до участие във втория етап на 

конкурса за заемане на две щатни бройки за длъжността съдебен секретар в 

Окръжен съд – Велико Търново, както следва: 

 
№ 

по 

ред 

Име 

Оценки от тестове* Оценка от 

практически 

изпит 
Тест 1 Тест 2 Тест 3 Обща 

1. 
Маргарита 

Георгиева - Илиева 
4,00 3,50 5,00 4,16 3,00 

2. Даниела Митева 3,00 3,00 2,00 2,67 2,00 

3. Илка Миновска 3,50 4,50 5,50 4,50 4,50 

4. Елица Бориславова 5,00 2,00 5,50 4,16 2,00 

5. Павлина Павлова 3,00 3,00 5,50 3,83 5,00 

 

*Забележка: 
Тест 1: Тест за проверка на познанията, относно общата нормативна 

уредба 

Тест 2: Тест за проверка на знанията по правопис, граматика и 

пунктуация 

Тест 3: Тест за проверка на компютърна грамотност за работа с MS 

Office (Word и Excel) 



стр. 2 от 2 

Неявили се за участие във втория етап 

№ по ред Входящ номер Име, презиме, фамилия 

1. 1107/ 17.02.2021 г. Ивелина Иванова 

2. 1144/ 18.02.2021 г. Росица Георгиева 

3. 1167/19.02.2021 г. Яна Георгиева 

4. 1308/25.02.2021 г. Пламена Събева 

 

По точка втора от дневния ред комисията 
 

Р Е Ш И: 

 

НЕ ДОПУСКА до участие в третия етап на конкурса – събеседване, 

явилите се кандидати на втори етап, тъй като няма кандидати, получили 

оценки не по-малко от 4,00 на тест и 5,00 на практичерски изпит. 

Да се представи на Административния ръководител – Председател на 

Окръжен съд – Велико Търново цялата преписка по обявения със Заповед № 

10/02.02.2021 г. конкурс. 

 

 

 

Комисията реши настоящия протокол да се обяви на интернет 

страницата на съда и на таблото за съобщения в срок до 17:00 часа на 

26.04.2021 г. 

Решенията, отразени в настоящия протокол, са приети единодушно от 

членовете на комисията. 

Комисията приключи своята работа в 13:00 часа. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……....……(п)…………… 

(ИВЕЛИНА СОЛАКОВА) 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: ………....(п)…………… 

                                                                                    (Калина Георгиева) 

  

 

…..…………(п)………….. 

(Димитър Кабранджиева) 


