РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Р А Й О Н Е Н С Ъ Д – ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ
Днес, 28 август 2019 г., в Районен съд - Ловеч, комисията за провеждане на
конкурс за заемане на длъжността „завеждащ служба” в Районен съд – Ловеч, в състав:
Председател: Елеонора Нукова-Папуркова – ДСИ
членове: Деян Петров - ДСИ
Румяна Георгиева – съдебен администратор
проведе втори етап от конкурса – решаване на тест за проверка на познанията на
кандидатите по Правилника за администрацията в съдилищата, Етичния кодекс на
съдебните служители, както и тези по правопис, граматика, пунктуация и
стилистика.
На втория етап от конкурса, в обявения час - 10:00 ч., се явиха двама от
допуснатите до този етап кандидати – Кристина Красимирова Петкова и Преслав
Валериев Петров.
Председателят на комисията разясни на кандидатите регламента за
провеждане на теста и ги запозна с методиката за оценяване, регламентирана в Заповед
№ 71/04.07.2019 г. на Административния ръководител – председател на Районен съд –
Ловеч, а именно:
За всеки верен отговор на теста, кандидатът получава 1 точка, с изключение на
последните пет въпроса, по които се оценява пълнотата на отговора от 0 до 2 точки,
или при вярно, пълно и точно решаване на теста, кандидатът получава максимален сбор
от 25 точки, приравнени в оценки по шестобалната система, както следва:
- оценка 6.00 – 25 точки
- оценка 5.75 – 24 точки
- оценка 5.50 – 23 точки
- оценка 5.25 – 22 точки
- оценка 5.00 – 21 точки
- оценка 4.75 – 20 точки
- оценка 4.50 – 19 точки

- оценка 4.25 – 18 точки
- оценка 4.00 – 17 точки
- оценка 3.75 – 16 точки
- оценка 3.50 – 15 точки
- оценка 3.25 – 14 точки
- оценка 3.00 – 13 точки
- оценка 2.00 – 12 и по-малко точки

Комисията предостави на кандидатите три варианта на тест, състоящ се от 20
въпроса, като петнадесет от тях с посочени три варианта на отговор, от които само един
от тях е верен, а останалите пет отворени, които изискват посочване на пълен, точен и
верен отговор от кандидата.
Кандидатите решаваха тест – вариант № 3, изтеглен от Кристина Петкова.
Обявеното време за решаване на теста е 60 минути, с начало от 10:10 ч. до 11:10 часа.
След проверка на тестовете, комисията оцени всеки кандидат, поставяйки му
съответния брой точки за всеки верен отговор, като сбора от точките, приравнен в
оценки е както следва:
№ по ред

1.
2.

Име, презиме, фамилия

Кристина Красимирова Петкова
Преслав Валериев Петров

Бр.точки

15 т.
21 т.

Оценка

Добър 3,50
Мн.добър 5,00

Съгласно регламента на конкурса, до събеседване, комисията допуска
единствено кандидатите, получили на теста не по-малко от 17 точки, с оценка Добър
4,00 и нагоре, а именно:
1. Преслав Валериев Петров, с оценка Мн.добър 5,00 ( 21 т.)
НАСРОЧВА трети етап от конкурса (събеседване) на 28.08.2019 г. от 14:30
часа в стая 315, находяща се на ет. ІІІ на Съдебната палата, за което кандидатите са
уведомени.
Протоколът се изготви в един екземпляр и се приложи към конкурсната
документация.
Конкурсна комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/
Елеонора Нукова-Папуркова

Членове:

1.

/п/
Деян Петров

2.

/п/
Румяна Георгиева

