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П Р О Т О К О Л 

 
от проведен конкурс за длъжността „съдебен администратор“ в 

Административен съд – Плевен, обявен със Заповед № 133/04.11.2020 г. 

на адм. ръководител- председател на Административен съд- Плевен 

 

С Решение по протокол № 2/ 11.11.2020 година комисия в състав:  

председател Венелин Николаев – командирован съдия в Административен 

съд - гр. Плевен и членове: Ралица Маринска – съдия в Районен съд- 

Плевен, командирован в Административен съд - гр. Плевен, и Ивалина 

Иванова – човешки ресурси в Административен съд - гр. Плевен са 

допуснати до участие в обявения конкурс за длъжност „съдебен 

администратор“  кандидати, подали документи, както следва: 

- Пламен Дилов Дилов, вх. № 5777/04.11.2020 г.; 

- Валери Георгиев Илиев, вх. №5765/03.11.2020 г.; 

- Мария Илиева Цачкова, вх.№ 5568/26.102020г.; 

- Свилен Александров Симеонов, вх.№ 5638/29.10.2020г. 

Със Заповед № 142/17.10.2020 г. на адм. ръководител- председател 

на Административен съд – Плевен е уважена жалба, подадена от 

недопуснатия от горната комисия кандидат Марин Венциславов Кръстев, 

подал документи с вх. № 5371/16.10.2020 г., респективно същият е 

допуснат до участие в обявения конкурс. 

На 11.12.2020 година в  Зала № 1 на Административен съд – Плевен, 

за времето от 10.30  до 11.35 часа, се проведе втори етап от конкурсната 

процедура, а именно решаване на тест и практическа задача,  

предварително подготвени от комисията по избора в състав : 

 

Председател :  Николай Господинов – заместник - председател на 

Административен съд – Плевен; 

Членове:  Елка Братоева – съдия в Административен съд -Плевен 

   Цветелина Кънева – съдия в Административен съд – 

Плевен; 

   Катя Арабаджиева – съдия в Административен съд – 

Плевен; 

   Снежина Иванова – съдия в Административен съд – 

Плевен; 

  

  

 За участие в конкурса на посочената дата и час се явиха всички 

допуснати кандидати. 

Преди решаването на теста и практическата задача председателят на 

комисията разясни Методиката за оценяване на резултатите на 

кандидатите в конкурса „съдебен администратор“ в Административен съд 
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- Плевен, утвърдена от административния ръководител – председател на 

Административен съд – Плевен, включително в частта ѝ относно и 

оценяване на теста и писмената работа по зададената практическа задача, 

както и по отношение събеседването с кандидатите.  

На кандидатите бяха предоставени по 30 минути за решаване на 

теста и изготвяне на писмен отговор във връзка със зададената 

практическа задача. 

 След приключване на тестовете и решаването на писмената задача на 

кандидатите бе съобщено, че следва  да се явят в 14:00 часа в сградата на 

Административен съд – Плевен, за провеждане на събеседване с комисията 

и обсъждане на резултатите им. 

 За времето до 14.00 ч. комисията извърши проверка и оценяване на 

тестовете и писмените работи на кандидатите, съобразявайки правилата на 

одобрената от адм. ръководител на Административен съд- Плевен 

методика. 

 В 14.00 ч. кандидатите бяха извиквани по един за провеждане на 

третия етап от конкурсната процедура - събеседване с комисията. То се 

проведе в съвещателната зала на ет.2 в сградата на Административен съд- 

Плевен. Преди събеседването всеки от кандидатите беше запознат с 

резултатите от теста и писмената си работа по практическата задача. 

Председателят на комисията разясни поставените оценки и мотивите за 

оценяване работите на кандидатите. Никой от кандидатите не направи 

възражения във връзка с оценяването си. 

Събеседването се извърши чрез поставяне на въпроси, свързани с 

изискванията за типична квалификация за конкурсната длъжност, както и 

такива, свързани със степен на образование, квалификация, умение за 

работа в екип, професионални умения, свързани с длъжността, за която се 

кандидатства, мотивация за кандидатстване за длъжността и др.  

След приключване на събеседването с всички кандидати комисията 

обсъди представянето на всеки от тях, съобрази комплексните качества на 

кандидатите и извърши съответно оценяване при съобразяване критериите 

от утвърдената методика.  

 Комисията постави оценка от работата на кандидатите от тестовете, 

практическата задача и събеседването, както следва : 

 
 

 

Три имена Оценка 

тест 

Оценка 

практическа 

задача 

Оценка 

събеседване 
Сумарно 

Пламен Дилов Дилов  9  6,6  6,6  22,2 

Валери Георгиев Илиев  7  6,2  6,8  20 
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Мария Илиева Цачкова  10  7  8,8  25,8 

Свилен Александров 

Симеонов 

 10  9,6  10  29,6 

Марин Венциславов 

Кръстев 

 10  8,2  9,6  27,8 

     

 

Имайки предвид резултатите от проведената конкурсна процедура, 

състояща се от тест, решаване на практическа задача и събеседване с 

кандидатите относно професионалната им квалификация и другите им 

качества за заемане на длъжността, комисията прие, че следва  извърши 

класиране на участниците в конкурса.  

Съобразно горното, комисията  

 

РЕШИ : 

 

 КЛАСИРА  кандидатите в конкурса за длъжността „съдебен 

администратор” в Административен съд - Плевен, както следва :  

 

На първо място: 

Свилен Александров Симеонов – 29,6 точки 

 

На второ място: 

Марин Венциславов Кръстев – 27,8 точки 

 

На трето място: 

Мария Илиева Цачкова – 25,8 точки 

 

На четвърто място: 

Пламен Дилов Дилов – 22,2 точки 

 

На пето място : 

Валери Георгиев Илиев – 20 точки 

  

 Протоколът, ведно с всички документи на класираните кандидати, да 

се представят на председателя на Административен съд – Плевен и да се 

публикува на интернет- страницата на Административен съд- Плевен. 

 

КОМИСИЯ : 

  

Председател:  Николай Господинов: …………….  

 

Членове:  Елка Братоева:…………………… . 
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    Цветелина Кънева:……………….. 

                                   

                                      Катя Арабаджиева:……………….. 

 

                              Снежина Иванова:……………….. 
 


