
ЗАПОВЕД 

№  142 

 17 ноември 2020 година 

 

С решение по Протокол № 2/11.11.2020 г. на назначената със Заповед на 

Председателя на Адм. съд Плевен № 133/04.11.2020 г. комисия за провеждане на 

конкурс за длъжността „съдебен администратор“ в Адм. съд Плевен не са допуснати до 

участие във втория етап от конкурса общо четири на брой кандидати поради различни 

пропуски в приложената документация за участие, сред които и кандидите:  Ирен 

Евгениева Николова  -заявление вх. № 5794/04.11.2020г. и Марин Венциславов Кръстев 

–заявление вх.№ 5371/16.10.2020г., като причина за недопускане на кандидидатите е 

свързана с това, че не притежават изискуемия професионален опит / не по-малко от 8 г./ 

съгласно изискванията на ПАС и  класификтора на длъжностите, а по отношение на 

кандидата Ирен Евгениева Николов, че в представената карта да предварителен 

медицински преглед  липсва заверка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет. 

В срока на обжалване на решението на комисията по чл.142, ал.7 от Правилника 

за администрацията в съдилищата са постъпили жалби от Ирен Евгениева Николова  -

заявление вх. № 5794/04.11.2020г., която към жалбата прилага заверено копие от 

трудова книжка и  удостоверение от психодиспансер, че не се води на отчет,  и  от  

Марин Венциславов Кръстев –заявление вх.№ 5371/16.10.2020г. 

Като прецених направеното в жалбата на Ирен Евгениева Николова искане за 

допускане до участие в обявения конкурс, намирам същото за неоснователно по 

следните съображения: 

Кандидатът е отстранил пропуските в представеното от него медицинско 

удостоверение, като е представил удостоверение със заверка от психодиспансер, че не 

се  води на отчет. Същевременно кандидатът не е допуснат до участие в конкурса  на 

основание липса на изискуемия професионален опит. От представеното копие на 

трудова книжка се установява,  че  кандидатът Ирен Николова е работила на длъжност 

социален работник, която длъжност не покрива функциите на длъжността, за която 

кандидатът кандидатства посочени в  длъжностната характеристика. В този смисъл не е 

изпълнено изискването за не по-малко от 8 г. професионален опит по смисъла на пар. 2 

от ДР на ПАС. Поради тези съображения, жалбата на Ирен Евгениева следва да бъде 

оставена без уважение. 

Като прецених направеното в жалбата на  Марин Венциславов Кръстев искане за 

допускане до участие в обявения конкурс, намирам същото за основателно по следните 

съображения   

От представените по делото документи се установява, че същия има трудов стаж 

на длъжността системен администратор в РС Плевен от 03.01.2006г. досега, 



т.е.притежава повече от 8 години стаж в орган на съдебната власт. Освен основната 

длъжност, която е изпълнявал, същия е извършвал дейности  в област  свързана с  

функциите определени в длъжностна характеристика за длъжността съдебен 

администратор, за която кандидатства, поради което приемам че отговаря на 

изискванията на пар. 2 от  ДР на ПАС за професионален опит.Жалбата е основателна и 

следва да бъде уважена, като кандидатът Марин Кръстев бъде допуснат до участие в 

следващите етапи на конкурса.  

Предвид горното и на основание чл.86, ал.1, т.1 във връзка с чл. 343, ал.1 от ЗСВ, 

във връзка с чл.142, ал.7 от ПАС 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ирен Евгениева Николова срещу 

Решението на Комисията за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен 

администратор “ в  Административен съд Плевен по Протокол № 2/11.11.2020 г., с 

което кандидата  И. Николова не е допусната до участие в следващите етапи на 

конкурса. 

ДОПУСКА Марин Венциславов Кръстев до участие в следващите етапи на 

конкурса за длъжността „съдебен администратор “ в  Административен съд Плевен. 

КОПИЕ от заповедта да се връчи на членовете на Комисията за провеждане на 

конкурса. 

ЗАПОВЕДТА ДА СЕ ПУБЛИКУВА на Интернет – страницата на съда и  копие 

от нея да  постави на информационното табло на  Адм. съд Плевен. 

     

       Председател на Адм. съд Плевен 

           /П/ 

          / Д.Дилова/ 


