ПРОТОКОЛ № 2
11.05.2018 г.
От заседание на комисията по чл. 139 от Правилника за администрацията в
съдилищата
Днес, 11.05.2018 г., в 11.00 ч. в гр. Панагюрище комисия, назначена
със заповед № 45/10.04.2018 г. на Административния ръководител –
Председател на Районен съд - Панагюрище, в състав:
Председател: Диана Симеонова Стателова – районен съдия в Районен
съд - Панагюрище
Членове: 1. Радостина Димитрова Юрукова – човешки ресурси в
Районен съд - Панагюрище
2. Нонка Цвяткова Стоянова – съдебен секретар в Районен
съд - Панагюрище,
състави настоящия протокол във връзка с проведения на 08.05.2018
г. втори етап от конкурса за „съдебен секрета р“ в Районен съд Панагюрище. Явиха се всички допуснати кандидати – четири на брой.
Кандидатите заеха своите места пред компютрите в СУ „Нешо
Бончев“ в обявения час – 15.00 ч. Председателят на комисията разясни на
кандидатите, че са подготвени три плика с избрани текстове от учебник по
литература за 12 клас – задължителна подготовка, издаден от
издателствата „Прозорец“, „Труд“ и „Просвета“, с автори Симеон Янев,
Виолета Русева и Радослав Радев. Трите избрани теми бяха: „Йордан
Йовков – Жизнен път“; „Христо Смирненски – Жизнен път“ и „Ирина –
далечната и близката“ – по романа „Тютюн“ на Димитър Димов.
Диктовката се проведе с продължителност от 15 мин., като всеки отделен
абзац бе прочитан два пъти. Кандидатът Красимира Маринска изтегли
един от трите плика, в който бе поставена темата: „Йордан Йовков –
Жизнен път“. С оглед уведомяване на участниците, че предложените теми
присъстват във всеки един от отделните пликове, председателят на
комисията отвори и другите два плика – съответно „Христо Смирненски –
Жизнен път“ и „Ирина – далечната и близката“ – по романа „Тютюн“ на
Димитър Димов.
Началото на диктовката бе дадено в 15.10 ч. Диктовката приключи в
15.25 ч.
Участникът в конкурса Даниела Узунова се извини и заяви, че желае
доброволно да прекъсне участието си. Отказът й от по-нататъшно участие
е заявен с писмена декларация, представляваща неразделна част от
настоящия протокол.
На кандидатите беше указано, че разполагат с 10 мин. да редактират
и оформят написания от тях текст. След изтичане на определеното за

редакция време, файловете на тримата кандидати, озаглавени с имената на
съответния участник, бяха изпратени по електронен път на служебната
електронна поща на Районен съд – Панагюрище. След завръщането на
комисията и кандидатите в сградата на Районен съд – Панагюрище всеки
един от изписаните текстове беше отпечатан в тяхно присъствие и с тяхно
съгласие.
След отпечатване на съответния текст от диктовката, всеки един от
кандидатите собственоръчно изписа имената си и се подписа на хартиения
носител. Отпечатаните и подписани от кандидатите текстове бяха
заключени в касата на Председателя на Районен съд – Панагюрище.
В 16.15 ч. се премина към следващата фаза от втори етап на
конкурса - тест за проверка на познанията на кандидатите по ПАС и ЕКСС.
Време за решаване на теста – 45 мин.
Кандидатът Иванка Палашева напусна залата в 16.33 ч.
Кандидатът Красимира Маринска напусна залата в 16.57 ч.
Кандидатът Евгения Дилова напусна залата в 16.57 ч.
След проведения втори етап на конкурса за съдебен секретар и след
извършена проверка на работите на кандидатите в първа и втора фаза,
спазвайки определения със заповед № 27/02.03.2018 г. метод на оценяване,
комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Определя оценки от втори етап на явилите се кандидати, както
следва:
I.
Оценка на практическия изпит – проверка на компютърните и
машинописните умения на кандидатите (диктовка на текст):
№ по
ред
1.
2.
3.

Име, презиме, фамилия
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА МАРИНСКА
ИВАНКА ПЕТРОВА ПАЛАШЕВА
ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ДИЛОВА

ОЦЕНКА
-3.9 т.
8.7 т.
1.3 т.

II.
Оценка на писмения изпит – тест за проверка познанията по
ПАС и ЕКСС, както и тези по правопис, граматика, пунктуация и
стилистика:
|№ по
ред
1.

Име, презиме, фамилия
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА МАРИНСКА

ОЦЕНКА
17.25 т.

2.
3.

ИВАНКА ПЕТРОВА ПАЛАШЕВА
ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ДИЛОВА

17.25 т.
14.25 т.

Крайната оценка от втория етап е резултат от сбора на поучените
оценки на кандидатите в посочените по-горе първа и втора фаза:
№ по
ред

1.
2.
3.

Три имена
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА
МАРИНСКА
ИВАНКА ПЕТРОВА
ПАЛАШЕВА
ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА
ДИЛОВА

I.

II.

-3.9 т.

17.25 т.

Крайна
оценка
13.35 т.

8.7 т.

17.25 т.

25.95 т.

1.3 т.

14.25 т.

15.55 т.

Съгласно обявлението и въз основа на горните резултати,
комисията допуска до участие в трети етап от конкурса – събеседване
всеки един от тримата кандидати, както следва:
Три имена на кандидата
ИВАНКА ПЕТРОВА ПАЛАШЕВА
ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ДИЛОВА
КРАСИМИРА СТЕФАНОВА МАРИНСКА

Крайна оценка
25.95 т.
15.55 т.
13.35 т.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/
2. /п/

