ПРОТОКОЛ № 3
15.05.2018 г.
От заседание на комисията по чл. 139 от Правилника за администрацията в
съдилищата

Днес, 15.05.2018 г., в сградата на Районен съд – Панагюрище, ул.
„Петко Мачев” № 2, етаж втори, съдебна зала юг в 1 0.00 часа 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,
проведе трети етап от конкурса за заемане на длъжността „съдебен
секретар” в Районен съд – Панагюрище – събеседване.
Явиха се всички трима допуснати до този етап кандидати.
Кандидатите бяха поканени за участие в събеседването по реда на
подаване на документите за кандидатстване.
Комисията проведе събеседване с всеки от кандидатите, с цел да се
преценени личната им мотивация за заемане на длъжността,
комуникативност и общи познания за дейността на съдебната система.
Всеки от членовете на комисията оцени отделните кандидати с точки от
1 – 6 т. Оценката от трети етап – събеседване представлява
средноаритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията
за всеки един от кандидатите, а именно:
Три имена
Красимира Стефанова
Маринска
Иванка Петрова Палашева
Евгения Кирилова Дилова
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Въз основа на резултатите от втори и трети кръг и на основание чл.
144 от Правилника за администрацията в съдилищата, комисията взе
следното
РЕШЕНИЕ:

Класира успешно издържалите конкурса кандидати за заемане на
длъжността „съдебен секретар” в Районен съд – Панагюрище, както
следва:
Име, презиме, фамилия
ИВАНКА ПЕТРОВА ПАЛАШЕВА

Оценка II
етап
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оценка
31.95

ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ДИЛОВА
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КРАСИМИРА СТЕФАНОВА
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МАРИНСКА
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