
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА 
 

 

 
ПРОТОКОЛ 

 
Днес, 14.01.2019 г. се проведе заседание на определената, със заповед № РД-

79/30.11.2018 год. на Председателя на Административен съд – Стара Загора, комисия за 
провеждане на обявения конкурс за 1 щатна бройка за длъжността “Съдебен секретар” в 
Старозагорския административен съд, на основание  чл. 93, ал. 1, т. 7, чл. 343, ал. 1 ЗСВ, 
във вр. с чл. 89 - чл. 96 КТ. 

Комисията в състав: Председател  Стилиян Манолов и членове: Ивелина Колева и 
Албена Ангелова - Димитрова, заседава по третия етап от обявения конкурс  
“Събеседване”. 

На определените дата, място и час – 10.01.2019 г. в 13.00 ч. в Зала №2 в 
сградата на АС-Стара Загора, бул. „Руски” №44, ет. 5 за провеждане на третия етап от 
обявения конкурс – „Събеседване“ се явиха допуснатите кандидати, както следва: 

 
1. ГАЛИНА ПЕТКОВА БОЗВЕЛИЙСКА  
2. СИМОНА КРАСИМИРОВА КАЙКИЕВА  
3. НИКОЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА  

 

Председателят на комисията обяви на явилите се кандидати реда, по 
който ще протече събеседването, срока за публикуване на резултатите и метода 
на оценяване - с оценки по шестобалната система от 2 до 6. 

 
На всеки един от кандидатите се зададоха по 10 еднакви въпроса, 

изготвени и утвърдени от комисията, оценяващи познания за основните 
длъжностни задължения и нормативната уредба, личностните качества на 
кандидатите – комуникативност, начин на изразяване, мотивация за работа в 
съдебната система, умения за работа в екип. Отговорите на кандидатите се 
оцениха от комисията, като крайната оценка за класирането на кандидатите се 
формира като средно аритметична оценка от поставените от комисията оценки от 
втори и трети етап на конкурса. 

 
След проведеното с кандидатите събеседване и получените резултати  на 

осн. чл. 95 от КТ, вр. с чл. 144 ПАС, Комисията 
 

Р   Е    Ш   И  : 
 

КЛАСИРА  кандидатите както следва: 
 

№ Име на кандидатите 
Тест и 
задача 

Събесед-
ване 

ОБЩО 
Класиране 

/място/ 

1 НИКОЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА 5.500 6.00 5.75 1 

2 СИМОНА КРАСИМИРОВА КАЙКИЕВА  4.834 6.00 5.42 2 

2 ГАЛИНА ПЕТКОВА БОЗВЕЛИЙСКА 4.638 4.00 4.32 3 
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Комисията представи на Председателя на Административен съд – Стара 
Загора настоящия протокол и документите на класирания на първо място 
кандидат. 

 
Лицето, класирано на първо място е длъжно да постъпи на работа в 

двуседмичен срок от обявяване на резултатите от класирането, съгласно чл. 96, 
ал.1 и ал.2 от КТ. 

 
Решението на комисията да се обяви на 14.01.2019 г. на информационното 

табло на Административен съд – Стара Загора и на  сайта на съда  - www.adms-
sz.com,  и същото да се счита съобщение за резултата от конкурса по чл. 95 ал.2 
от КТ. 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                             /Ст. Манолов/  
                               

 
ЧЛЕНОВЕ:  1.  

/Ив. Колева/ 
                  

                                     2.  
/А. Ангелова-Димитрова/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стара Загора, бул. „Руски” 44, ет.5 
тел. 042 65 10 40 факс: 042 65 10 30 

Деловодство : 042/65 10 80 
e-mail: info@sz-adc.justice.bg 

http://www.adms-sz.com/
http://www.adms-sz.com/

