
П Р О Т О К О Л 
гр. София, 06.02.2023 г. 

Днес, 06.02.2023 г., в Софийски районен съд Комисията за провеждане на конкурс 

за назначаване на съдебни служители, обявен със заповед № АС-575/02.12.2022 г. на 

председателя на СРС, в състав, определен със заповед № АС-27/25.01.2023г. г. на 

председателя на съда, както следва: 

Председател:  

1. Лозетина Янкова – ръководител ДСИ 

Членове: 

2. Бойка Борисова – съдебен администратор и 

3. Златка Йотова – завеждащ служба „съдебно деловодство – ДСИ“ 

 

на основание чл.142 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС), след 

като разгледа постъпилите заявления на кандидатите за допускане до участие в обявения със 

заповед № АС-575/02.12.2022 г. конкурс за заемане на длъжността „съдебен деловодител – 

ДСИ“ и съобразявайки изискванията за заемане длъжността, посочени в обявата, Комисията 

РЕШИ :  

І. ДОПУСКА до участие в обявения със заповед № АС-575/02.12.2022 г. втори 

етап на конкурса – ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ за длъжността „съдебен деловодител – 

ДСИ“ – 5 щатни бройки, следните кандидати: 

№ по 

ред Име и фамилия 

Входящ номер / дата на 

заявлението 

1 Златка Шуманска 29009534/14.12.2022г. 

2 Евгения Садовска 29009790/22.12.2022г. 

3 Милена Петрова 29009798/23.12.2022г. 

4 Валентина Демирева 29009799/23.12.2022г. 

5 Дора Панова 29009831/29.12.2022г. 

6 Валентина Иванова 29009834/29.12.2022г. 

7 Жасмина Григорова 29009835/29.12.2022г. 

8 Лилия Михайлова 29009851/30.12.2022г. 

9 Костадинка Кулишева 29009847/30.12.2022г 

 

II. НЕ ДОПУСКА до участие в обявения със заповед № АС-575/02.12.2022 г. 

втори етап на конкурса за длъжността „съдебен деловодител ДСИ“, следните кандидати: 

№ по 

ред Име и фамилия 

Вх. № / дата на 

заявлението Причини за недопускане 

1 

Карина 

Чебишева 29009560/15.12.2022г. 

Представеното от кандидата мотивационно писмо е 

без подпис. 

В представеното от кандидата медицинско 

свидетелство за постъпване на работа не е посочена 

точна длъжност, за която се издава и данни за 

лицето, на което се издава. 

Представеното  копие от документите за придобита 

образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, 

които се изискват за длъжността са без заверка от 



кандидата. 

2 

Светла 

Михайлова 29009696/20.12.2022г. 

Представеното от кандидата мотивационно писмо е 

без подпис. 

В представеното от кандидата медицинско 

свидетелство за постъпване на работа не е посочена 

точна длъжност, за която се издава. 

Кандидатът не е представил копие от документите 

за придобита образователно-квалификационна 

степен, допълнителна квалификация и 

правоспособност, които се изискват за длъжността 

(със заверка от кандидата). 

3 

Мария Николова 

– Костадинова 29000008/03.01.2023г. 

В представеното от кандидата медицинско 

свидетелство за постъпване на работа не е посочена 

точна длъжност, за която се издава. 

Представеното  копие от документите за придобита 

образователно-квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, 

които се изискват за длъжността са без заверка от 

кандидата. 

 

Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител 

на Софийски районен съд ведно с доказателства за наличието на предпоставки за допускането 

им до участие, в седемдневен срок считано от датата на публикуване на настоящия протокол, 

съобразно разпоредбата на чл. 142, ал. 7 ПАС. Жалбата не спира конкурсната процедура. 

Вторият етап от конкурса ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ: проверка на познанията и 

уменията по текстообработка и обработка на данни с MS Word, MS Excel и тест за проверка на 

познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната 

администрация /ЗСВ, ПАС/, ще се проведе на 23.02.2023 г. от 10:
00

 ч в сградата на 

Софийския районен съд, бул. „Цар Борис III” № 54, с допуснатите кандидати. 

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

стая 136. 

 

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

/Лозетина Янкова/ 

 

Членове: 

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

/Бойка Борисова/ 

 

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

/Златка Йотова/ 


