
П Р О Т О К О Л 
гр. София, 04.11.2022 г. 

Днес, 04.11.2022 г., в Софийски районен съд Комисията за провеждане на конкурс 

за назначаване на съдебни служители, обявен със заповед № АС-391/29.08.2022 г. на и.ф. 

административен ръководител на СРС, в състав, определен със заповед № АС-474/13.10.2022 

г. на и.ф. административен ръководител на СРС, както следва: 

Председател:  

1. Бойка Борисова – съдебен администратор, 

Членове: 

2. Рая Константинова – началник АС „Архив“, 

3. Теменужка Джурина – ръководител сектор „Правно обслужване“, 

проведе втори етап (практически изпит) от конкурса за заемане на длъжността: 

„съдебен архивар“ – 1 щатна бройка, с място на работа – сграда на Софийски районен съд в 

гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23 /Наказателно отделение/ и „съдебен архивар“ – 4 

щатни бройки, с място на работа – сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар 

Борис ІІІ“ № 54 /Гражданско отделение/, обявен със заповед № АС-391/29.08.2022 г. на и.ф. 

административен ръководител на СРС. 

От допуснатите до участие във втори етап от конкурса всички не се явяват:  

Име и фамилия Входящ номер / дата на заявлението 

Мая Симеонова 29007387/29.09.2022 г. 

Владислав Илиев 29007420/30.09.2022 г. 

 

Комисията предостави на явилите се кандидати: 

1. тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната 

власт и работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/, съдържащ 15 въпроса и  

2. тест за проверка на познанията и уменията по текстообработка и обработка на 

данни с MS Word, MS Excel (компютърна грамотност). 

Оценяването на резултатите от теста за проверка на познанията относно общата 

нормативна уредба бе извършено при следната методика: от 0-5 верни отговора – слаб 2.00; 6 

верни отговора – среден 3.00; от 7 до 8 верни отговора – добър 3.50; 9 верни отговора – 

добър 4.00; от 10-11 верни отговора – много добър 4.50; 12 верни отговора - много добър 

5.00; 13-14 верни отговора – отличен 5.50 и 15 верни отговора – отличен 6.00. 

Оценяването на резултатите от теста за компютърна грамотност бе извършено при 

следната методика: от 0-4 точки – слаб 2.00; от 5-7 точки – среден 3.00; от 8-10 точки – добър 

3.50; от 11-13 точки – добър 4.00; от 14-16 точки – много добър 4.50; от 17-18 точки - много 

добър 5.00; от 19-20 точки – отличен 5.50 и от 21-22 точки – отличен 6.00. 

Комисията постави следните оценки на кандидатите: 

№ 

по 

ред Име и фамилия 

Входящ номер / дата на 

заявлението 

Оценка 

тест 

Оценка 

комп. 

грамотност 

Крайна 

оценка 

1 Цветелина Маринова 29007279/27.09.2022 г. 5,50 5,50 5,50 

2 Яница Гогина 29007280/27.09.2022 г. 5,50 6,00 5,75 

3 Сашо Стоянов 29007281/27.09.2022 г. 5,50 6,00 5,75 

4 Румяна Толева 29007380/29.09.2022 г. 5,50 5,00 5,25 

5 Илиана Райнова 29007427/30.09.2022 г. 5,50 3,50 4,50 

6 Георги Милчев 29007453/30.09.2022 г. 5,50 4,00 4,75 

7 Севделина Цекова 29007090/19.09.2022 г. 5,50 5,50 5,50 

 



 

РЕШИ: 

І. ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА, обявен със 

заповед № АС-391/29.08.2022 г. на и.ф. административен ръководител на СРС, 

участниците, получили крайна оценка не по-ниска от „много добър 4.50“, както следва: 

№ 

по 

ред Име и фамилия 

Входящ номер / дата на 

заявлението 

Оценка 

тест 

Оценка 

комп. 

грамотност 

Крайна 

оценка 

1 Яница Гогина 29007280/27.09.2022 г. 5,50 6,00 5,75 

2 Сашо Стоянов 29007281/27.09.2022 г. 5,50 6,00 5,75 

3 Цветелина Маринова 29007279/27.09.2022 г. 5,50 5,50 5,50 

4 Севделина Цекова 29007090/19.09.2022 г. 5,50 5,50 5,50 

5 Румяна Толева 29007380/29.09.2022 г. 5,50 5,00 5,25 

6 Георги Милчев 29007453/30.09.2022 г. 5,50 4,00 4,75 

7 Илиана Райнова 29007427/30.09.2022 г. 5,50 3,50 4,50 

ІІ. НЯМА НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА 

УЧАСТНИЦИ. 

ІІІ. СЪОБЩАВА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП ОТ 

КОНКУРСА участници, че третият етап ще се проведе на 04.11.2022 г. от 13:30 ч. в стая 

561, ет. 5 в сградата на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54. 

Всички кандидати следва да се явят 15 минути преди обявеното начало на изпита пред 

стая 136 „Информация“, Централен вход. 

 

Председател: …………....................................... 

/Бойка Борисова/ 

 

Членове: 

………….......................................... 

/Рая Константинова/ 

 

……….......................................... 

/Теменужка Джурина/ 

Заличени лични
данни съгласно
чл.4 ОРЗД
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