
 

П Р О Т О К О Л  № 1 от 17.02.2021 година  

 
Днес, 17.02.2021 г. в 11,00 часа в сградата на Административен съд гр. 

Плевен, ул. “П. Р. Славейков” № 21, ет. ІІ – ри, кабинет № 8 , се проведе 

заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 26 от 11.02.2021 г.,  

на Председателя на Административен съд гр. Плевен, в състав:  

Председател: Венелин Димитров Николаев –командирован съдия в  Адм. 

съд  гр. Плевен; 

и членове: 

- Ралица Ангелова Маринска  – командирован съдия в Адм. съд гр. Плевен; 

- Ивалина Йотова Иванова – Човешки ресурси . 

със задача: 

  да разгледа всяко постъпило в срок заявление и допусне 

до участие в обявения конкурс лицата, представили всички необходими 

документи и отговарящи на посочените изисквания в Заповед № 156 от 

16.12.2020 г. на Председателя на Административен съд гр. Плевен; 

 решението на комисията относно допускането или 

недопускането на кандидатите до участие в конкурса да се оформи в 

протокол; 

 да изготви списък на допуснатите до участие в конкурса 

кандидати, като в него се посочи дата, час и място за провеждане на 

конкурса. Датата на провеждане на конкурса не може да бъде по-рано 

от 14 дни от изнасянето на списъка; 

 да изготви списък на недопуснатите до участие в 

конкурса кандидати, като посочи основанията за това. Недопуснатите 

кандидати могат да подадат жалба до Административния ръководител 

на съда в 7 (седемдневен) срок от обявяването на 

списъците.Административният ръководител на съда се произнася 

окончателно в тридневен срок. Жалбата не спира конкурсната 

процедура. 

 да постави списъците с допуснатите и с недопуснатите 

кандидати на общодостъпното място в сградата на съда – таблото за 

обявления и да ги публикува на интернет страницата на съда, не по-

късно от 7 (седем) дни след изтичане на срока за подаване на 

заявленията за участие в конкурса. 

 

От направената проверка комисията констатира следното: 

 

За периода от 18.12.2020 г. ( датата на публикуване на обявата във вестник 

“ Посоки „)  до 11.02.2021 г. включително, обявен за приемане на документи за 

участие в конкурса съгласно Заповед № 156 от 16.12.2020 г.  и Заповед № 9 от 

18.01.2021 година, с която се удължава срока за прием на документи, са 

постъпили 11 / единадесет / броя заявления, с приложени документи за 

длъжността  „Призовкар ” в Административен съд гр. Плевен. 

 



№ 

по  

ред 

 

Име, презиме, фамилия Вх. № 

1. Атанас Иванов Русев 126 / 11.01.2021 г. 

2. Милена Марианова Христова 272 / 18.01.2021 г. 

3. Христофор Георгиев Христов 368 / 21.01.2021 г. 

4. Бистра Веселинова Боева 401 / 25.01.2021 г. 

5. Румен Борисов Иванов 497 / 28.01.2021 г. 

6. Мирослав Христов Христов 519 / 29.01.2021 г. 

7. Ваньо Симеонов Иванов 534 / 29.01.2021 г. 

8. Мария Костова Христова 561 / 01.02.2021 г. 

9. Кристина Цветанова Георгиева 664 / 05.02.2021 г. 

10. Верка Иванова Симеонова 686 / 08.02.2021 г. 

11. Виолета Руменова Романова 765 / 11.02.2021 г. 

 

След проверка на документите, на базата на минималните и специфични 

изисквания, посочени в Заповед № 156 от 16.12.2020 г. на Председателя на 

Административен съд гр. Плевен, комисията констатира, че: 

 

Първо:  Кандидати, които  отговарят напълно на критериите, посочени 

в Заповед № 156 / 16.12.2020 г. на Председателя на Административен съд гр. 

Плевен, като са представили пълен комплект с редовни документи, поради което 

същите следва да бъдат допуснати до участие в конкурса, а именно: 

 

1. Милена Марианова Христова 272 / 18.01.2021 г. 

2. Бистра Веселинова Боева 401 / 25.01.2021 г. 

3. Румен Борисов Иванов 497 / 28.01.2021 г. 

4. Мирослав Христов Христов 519 / 29.01.2021 г. 

5. Мария Костова Христова 561 / 01.02.2021 г. 

6. Кристина Цветанова Георгиева 664 / 05.02.2021 г. 

7. Верка Иванова Симеонова 686 / 08.02.2021 г. 

8. Виолета Руменова Романова 765 / 11.02.2021 г. 

 
 

 

              

 



Второ : При депозираните документи на трима  кандидати се установиха 

следните нередовности: 

 

1. Атанас Иванов Русев 126 / 11.01.2021 г. 

    Документите са получени по пощата. Следва кандидата да се яви лично или 

чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно и да представи 

необходимите документи в оригинал и подаде заявление за кандидатстване за 

работа по образец, съгласно изискванията на Заповед № 156 от 16.12.2020 

година.  

  

2. Христофор  Георгиев Христов 368 / 21.01.2021 г. 

   От представената и подписана декларация по чл.340 а, ал.2 от ЗСВ, в т. 6, 

участника декларира, че не работи по трудово правоотношение при друг 

работодател. Декларира обстоятелство, което не съответства на представените 

документи.  От представеното копие на  трудовата книжка, към момента на 

подаване на документите , лицето е в трудови правоотношения. Лицето да 

отстрани пропуските в подадените документи и допълни декларацията с изричен 

запис, че към момента на подаване на документите работи по трудов договор. 

 

3. Ваньо Симеонов Иванов 534 / 29.01.2021 г. 

    Представени са копия от служебна ,  трудова книжка, документ за ком. 

грамотност, както и удостоверение № 086 от 07.07.2010 година, издадено от 

Служба по трудова медицина, които са  незаверено копие. Същите да бъдат  

саморъчно заверени. Да се представят в оригинал  документите, доказващи  ком. 

грамотност, карта за предварителен мед. преглед и удостоверение от Психо 

диспансера, че не се води на отчет.Да се представи актуално и в оригинал св-во 

за съдимост. 

           Горепосочените кандидати за длъжност „ Призовкар „ могат да отстранят 

пропуските и нередовностите в три дневен срок, считано от датата на 

публикуването на списъка  при съобразяване на работното време на съда с 

граждани : сутрин от 9.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа. 

 

Заседанието на комисията приключи в 12,30 часа. 

   
     КОМИСИЯТА ОПРЕДЕЛИ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП : 

05.03.2021 ГОДИНА –10.30 ЧАСА, СГРАДА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛЕВЕН   

 

КОМИСИЯ:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/ П /……………  

                              ( ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ )       

ЧЛЕНОВЕ:            

1  ……………/ П /…………         
 ( РАЛИЦА МАРИНСКА )  
 

2. ….……/ П / ……………             
( ИВАЛИНА ИВАНОВА ) 



        
 


