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ПРОТОКОЛ 

Монтана, 05.10.2012г. 
В изпълнение на заповеди №№ 259/31.07.2012г. и 295/10.09.2012г. на 

административния ръководител - председателя на Районен съд-Монтана, назначената 
комисия за провеждане на  конкурса за заемане на длъжността “ПРИЗОВКАР” в  
Районен съд-Монтана, в състав: 

Председател: Румяна  Михайлова – заместник на административния 
ръководител – заместник председател на Районен съд Монтана и  

Членове: 1.Анелия Цекова – съдия в  Районен съд Монтана; 
                2. Галина-Мария Иванова – административен секретар на Районен съд 

Монтана 
                3. Дора Славчева – призовкар при РС-Монтана и 
                4.Жарко Шкрибайло -  призовкар при Районен съд Монтана     
се събра и съгласно предварително регламентирания начин за провеждането на 

конкурса на 05.10.2012г.,  с начален час 10:00 часа в  зала №1 на Районен съд Монтана 
на ул.Граф Игнатиев №4  проведе  писменият тест. 

Предварително обявеното място на провеждане на конкурса бе променено, тъй 
като и  двете съдебни зали на РС-Монтана в Съдебната палата бяха заети. 

Явиха се 9 /девет/ кандидати от общо допуснатите 10 /десет/, както следва: 
1. Калинка Василева Борисова; 
2. Благой Крумов Димов; 
3. Пламен Кирилов Средков; 
4.  Петър Петков Николов; 
5. Мариус Петков Апостолов; 
6. Сийка Иванова Давидова; 
7. Ася Генкова Филданова; 
8. Николай Георгиев Которов и 
9.Десислава Младенова Иванова – допусната съгласно резолюция на 

административния ръководител от 19.09.2012г., с която е  уважена като основателна 
депозираната от кандидата жалба. 

Не се яви Мирослав Божидаров Йорданов. 
Комисията изчака петнадесет минути след обявения час за явяването и на 

десетия кандидат, след което започна провеждането на втори етап – тест за проверка на 
познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на 
призовкаря. Председателят на комисията запозна всички кандидати със съдържанието 
на протокола на комисията от 04.10.2012г. относно таблицата за оценка  на всеки 
кандидат /приложение 4/ от утвърдените Вътрешни правила за подбор и наемане на 
съдебните служители в Районен съд Монтана съгласно   заповед на административния 
ръководител №62/17.03.2010г. и относно начина на провеждане и оценяване на 
писмения тест. 

В присъствието на всички кандидати и комисията съдията Румяна Михайлова 
даде възможност на един от тях да избере варианта, по който ще работят участниците в 
конкурса, както бе обявено  с протокола на комисията от 04.10.2012г. Избран бе  тест 
№1. Беше отворен и показан на участниците и другият плик с вариант №2. На всеки от 
кандидатите поотделно бяха раздадени тестове. За решаването на теста бе определено 
време от  половин час. Върху теста на всеки участник комисията отбелязваше часа на 
предаването на решения тест.  

В същия ден комисията прегледа работите на кандидатите и постави оценки на 
всеки от тях за втория етап, съгласно начина за оценяване по точка 2. от протокола на 
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комисията от 04.10.2012г. Кандидатите получили оценки 4, 5 и 6 от втория етап на 
конкурса продължават с участие в трети етап. 

От 14.00 часа на 05.10.2012г. се проведе третия етап на конкурса – 
събеседването с всеки от тях по поредността, обявена в протокола на комисията по 
допускане на кандидатите. В присъствие на всички кандидати председателят на 
комисията обяви резултатите, като тестовете бяха предоставени на всеки от 
кандидатите, за да се запознаят с работата си и поставените оценки, да сверят своите 
отговори с верните такива и да отправят въпросите си към комисията. Участието си  в 
конкурса продължиха петима кандидати: 

1. Калинка Василева Борисова; 
2. Пламен Кирилов Средков; 
3. Мариус Петков Апостолов; 
4. Николай Георгиев Которов и 
5. Десислава Младенова Иванова. 
 С оглед прецизиране на представянето и оценяването  на кандидатите, 

комисията задаваше  на всеки кандидат еднакви въпроси. Съгласно утвърдените от 
административния ръководител „Правила за подбор и наемане на съдебни служители в 
Районен съд Монтана” председателят и членовете на комисията поставят независимо 
един от друг оценка на всеки кандидат, при проведеното събеседване, по всеки един от 
определените критерии от конкурсната комисия според изискванията за заемане на 
длъжността, както и предварително обявения начин на оценяване по шестобална 
система.  

Крайната  оценка е средноаритметично число от оценките на  всеки от членовете 
на комисията за всеки отделен кандидат и се формира от двата етапа на провеждане на 
конкурса – тест и  събеседване.  

Конкурсът приключи в 15.00 часа. 
Комисията  формира крайните  оценки на кандидатите от втория  и третия  етап 

по предварително регламентирания начин, като резултатите са следните: 
1. Калинка Василева Борисова – оценка 4,10; 
2. Пламен Кирилов Средков -  оценка 4,35; 
3. Мариус Петков Апостолов  - оценка 5,20; 
4. Николай Георгиев Которов - оценка 4,65 и 
5. Десислава Младенова Иванова - оценка 4,85. 
Комисията взе следните решения: 
І. Класира на първите три места, съобразно получените крайни оценки от втори 

и трети  етап на провеждане на конкурс за заемане на длъжността „призовкар” в 
Районен съд Монтана : 

1. Мариус Петков Апостолов  - оценка 5,20; 
2. Десислава Младенова Иванова - оценка 4,85 и  
3. Николай Георгиев Которов - оценка 4,65  
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