
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛЕВЕН 
 

5800 Плевен,       Администрация: тел.: 064/899 900; факс: 064/807 638 

 ул. „П.Р.Славейков”  № 21     e-mail: mail@ac-pleven.org 

 

П Р О Т О К О Л 

 
от проведен конкурс за длъжността „призовкар“ в Административен съд - 

Плевен, обявен със заповед №156/16.12.2020 г. на административния 

ръководител - председател на Административен съд гр.Плевен 

 

 С решение по протокол №1/17.02.2021 г. от заседание на определената 

със заповед №26/11.02.2021 г. на председателя на Административен съд 

гр.Плевен комисия по провеждане на първи етап на обявения конкурс за 

„призовкар“ (допускане на кандидатите до участие) до провеждането на втори 

етап от конкурса (писмен тест и писмена практическа задача) са допуснати 

следните кандидати: 

1. Милена Марианова Христова, вх.№272/18.01.2021 г.; 

2. Бистра Веселинова Боева, вх.№401/25.01.2021 г.; 

3. Румен Борисов Иванов, вх.№497/28.01.2021 г.; 

4. Мирослав Христов Христов, вх.№519/29.01.2021 г.; 

5. Мария Костова Христова, вх.№561/01.02.2021 г.; 

6. Кристина Цветанова Георгиева, вх.№664/05.02.2021 г.; 

7. Верка Иванова Симеонова, вх.№686/08.02.2021 г.; 

8. Виолета Руменова Романова, вх.№765/11.02.2021 г. 

На трима от кандидатите, подали документи за участие: 

1. Атанас Иванов Русев, вх.№126/11.01.2021 г.; 

2. Христофор Георгиев Христов, вх.№368/21.01.2021 г.; 

3. Ваньо Симеонов Иванов, вх.№534/29.01.2021 г. 

е даден срок да отстранят пропуските и нередовностите в подадените от тях 

документи, с оглед допускането им до участие в конкурса. В определения от 

комисията срок, единствено Христофор Христов е отстранил нередовностите, 

поради което е бил включен под №9 в окончателния списък на допуснатите 

кандидати. Конкурсът е насрочен за 05.03.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на 

Административен съд - Плевен. 

 Със заповед №30/23.02.2021 г. на председателя на съда е сформирана 

комисия за провеждане на етап 2 и етап 3 от конкурса в следния състав: 

 Председател:  Елка Братоева – съдия в Административен съд - Плевен; 

        Членове: 1. Цветелина Кънева – съдия в Административен съд - 

Плевен; 

           2. Свилен Александров – съдебен администратор в 

Административен съд - Плевен. 



 На 05.03.2021 г., в 10:30 ч., в съдебна зала №1 на Административен съд 

гр.Плевен председателят на комисията обяви началото на провеждане на 

конкурсната процедура. На поименната проверка се установи, че са се явили 

всичките девет допуснати кандидати. 

 Преди решаването на теста и практическата задача председателят на 

комисията разясни на участниците Методиката за оценяване на кандидатите в 

конкурса за длъжността „призовкар“ (утвърдена от административния 

ръководител), в т.ч. начина на протичане на теста, практическата задача и 

събеседването, необходимия брой точки за допускане до етап 3, системата за 

оценяване на резултатите във всеки един от етапите на конкурса, както и 

определянето на крайната оценка.  

 На кандидатите бяха предоставени по 20 минути за решаване на теста и 

30 минути за решаване на практическата задача. 

 След приключване на етап 2, на кандидатите беше съобщено, че следва 

да се явят в 14:00 часа в сградата на Административен съд гр.Плевен за 

запознаване с резултатите им от етап 2 и провеждане на събеседването (етап 3) 

с участниците, събрали необходимия минимум от точки от решаването на 

теста и практическата задача. 

 За времето до 14:00 ч. комисията извърши проверка и оценяване на 

тестовете и писмените работи на кандидатите, съобразно правилата на 

утвърдената от административния ръководител на Административен съд - 

Плевен Методика. 

  

ОЦЕНКИ 

ЕТАП 2 – тест и практическа задача 

№ Име на кандидата 
Оценка 

тест 

Оценка 

практическа 

задача 

Обща 

оценка 

ЕТАП 2 

1 Милена Марианова Христова 6 8 14 

2 Бистра Веселинова Боева 5 2,33 7,33 

3 Румен Борисов Иванов 8 8 16 

4 Мирослав Христов Христов 4 6,67 10,67 

5 Мария Костова Христова 8 4 12 

6 Кристина Цветанова Георгиева 8 7 15 

7 Верка Иванова Симеонова 4 8,33 12,33 

8 Виолета Руменова Романова 5 6 11 

9 Христофор Георгиев Христов 7 6 13 

 

В 14:00 ч. започна събеседването на комисията с кандидатите (етап 3), 

което се проведе в съвещателната зала на ет.1 в сградата на съда, като 

участниците бяха повиквани по един. Преди събеседването всеки от 

кандидатите беше запознат с резултатите му от теста и решаването на 



практическата задача. Председателят на комисията разясни поставените 

оценки и мотивите за това оценяване на работите на кандидатите. Никой от 

участниците не направи възражения във връзка с оценяването си. 

Съгласно утвърдената Методика за оценка на кандидатите, участник, 

който е получил по-малко от 10 точки общо за теста и практическата задача, 

по време на етап 3 единствено се запознава с резултатите си от етап 2, но 

събеседване с него не се провежда. По изложените съображения и предвид 

получената оценка от участника Бистра Боева – 7,33 точки, по отношение на 

нея комисията предприе единствено действия по запознаването й с 

резултатите от теста и практическата задача, след което с този кандидат не 

беше провеждано събеседване. 

Събеседването с допуснатите до етап 3 кандидати се извърши чрез 

поставяне на въпроси, свързани с изискванията  на конкурсната длъжност, 

както и такива, касаещи степен на образование, квалификация, досегашен 

професионален опит, компютърна грамотност, професионални умения, 

свързани с длъжността, за която се кандидатства, мотивация за кандидатстване 

и др. 

След приключване на събеседването с всички допуснати кандидати, 

комисията обсъди представянето на всеки един от тях, съобрази комплексните 

качества на участниците и извърши съответното оценяване. 

 

ОЦЕНКИ 

ЕТАП 3 – Събеседване 

 

№ Име на кандидата 

 

Оценка от 

събеседване 

1 Милена Марианова Христова 10 

2 Бистра Веселинова Боева - 

3 Румен Борисов Иванов 9 

4 Мирослав Христов Христов 7,33 

5 Мария Костова Христова 6,67 

6 Кристина Цветанова Георгиева 8 

7 Верка Иванова Симеонова 6 

8 Виолета Руменова Романова 6,67 

9 Христофор Георгиев Христов 6,33 

 

 

 При така извършеното оценяване на представянето на кандидатите по 

време на етап 2 и етап 3 от провеждане на конкурса, участниците получават 

следните крайни оценки: 

 



ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ 

Конкурс за „призовкар“ 

№ Име на кандидата 
Оценка 

тест 

Оценка 

практическа 

задача 

Оценка 

събеседване 

КРАЙНА 

ОЦЕНКА 

1 
Милена Марианова 

Христова 
6 8 10 24 

2 
Бистра Веселинова 

Боева 
5 2,33 - 7,33 

3 Румен Борисов Иванов 8 8 9 25 

4 
Мирослав Христов 

Христов 
4 6,67 7,33 18 

5 
Мария Костова 

Христова 
8 4 6,67 18,67 

6 
Кристина Цветанова 

Георгиева 
8 7 8 23 

7 
Верка Иванова 

Симеонова 
4 8,33 6 18,33 

8 
Виолета Руменова 

Романова 
5 6 6,67 17,67 

9 
Христофор Георгиев 

Христов 
7 6 6,33 19,33 

 

 Въз основа на получените от кандидатите крайни оценки (сбор от 

оценките от решаването на теста и практическата задача, и от събеседването), 

комисията 

Р Е Ш И: 

 

 КЛАСИРА участниците в проведения на 05.03.2021 г. конкурс за 

длъжността „призовкар“ в Административен съд гр.Плевен, както следва: 

 

класиране Име на участника 

 

Крайна 

оценка 

I място Румен Борисов Иванов 25 

II място Милена Марианова Христова 24 

III място Кристина Цветанова Георгиева 23 

IV място Христофор Георгиев Христов 19,33 

V място Мария Костова Христова 18,67 

VI място Верка Иванова Симеонова 18,33 

VII място Мирослав Христов Христов 18 

VIII място Виолета Руменова Романова 17,67 

IX място Бистра Веселинова Боева 7,33 



 

 Протоколът, ведно с всички документи на класираните кандидати и 

документите от провеждането на конкурса, да се представят на 

председателя на Административен съд гр.Плевен. 

 Протоколът да се публикува на интернет-страницата на 

Административен съд гр.Плевен. 

 

 

     К О М И С И Я: 

 

     Председател:    Елка Братоева: (п) 

 

 

            Членове: 1. Цветелина Кънева: (п) 

 

 

            2. Свилен Александров: (п) 


