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П Р О Т О К О Л

Днес, 15.09.2016 г., назначената със Заповед № 502/11.08.2016 г.на 
Административния ръководител-председател на Окръжен съд гр. Пазарджик комисия 
в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИАНА ДИМИТРОВА -  ВАСЕВА -  заместник на 
административния ръководител -  заместник председател и Ръководител на ТО;

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КИРИЛОВА -  съдебен администратор;
АНЕЛИЯ СПАСОВА -  административен секретар;

проведе втори етап на конкурса за заемане на длъжността „старши 
специалист - управление и стопанисване на съдебно имущество“ в Окръжен съд гр. 
Пазарджик, обявен със заповед № 433/11.07.2016г., събеседване.

От допуснатите до втория етап на конкурса -  събеседване на 15.09.2016 г. в 
14 ч. се явиха :

ЗДРАВКО МАРКОВ ВАТЕВ -  заявл. вх. № 7157/20.07.2016 г.
МАЛИН ИВАНОВ НЕШЕВ-заявл.вх,№7327/26.07.2016г.
ТОШКО НЕНОВ КОСТАДИНОВ- заявл.вх.№7298/26.07.2016 г.
ШЕНКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА -  заявл.вх. № 7718/10.08.2016 г.

Назначената конкурсна комисия заседава с всеки един от кандидатите по 
отделно, последователно по посочения списък на кандидатите.

На всеки кандидат бяха задавани от комисията въпроси, като комисията 
получи подробна представа за обема на познанията им за заемане на длъжността 
„старши специалист-управление и стопанисване на съдебно имущество“- съгласно 
длъжностната характеристика, събра информация за личната мотивация за работа в 
съда, личностните им качества - комуникативност, начин на изразяване, умения за 
отстояване на позиция, работа в екип, умения и опит за длъжността за която 
кандидатстват, както и други съпътстващи умения -  допълнителни квалификации- 
поддръжка и ремонт на ВИК,ел.инсталации, работа с парни котли -  газ, строително 
ремонтни -дейности. Представа и за притежаваните квалификации свързани с 
изпълнение на длъжността комисията придоби и от представените към заявлението 
на всеки един от кандидатите -  дипломи и сертификати.

Този етап приключи в 14:50 ч.

http://www.court-pz.info


Комисията обявява крайно класиране от втория етап на конкурса, като средно 
аритметично от оценките дадени от всеки един от членовете на конкурсната комисия 
за всеки един от кандитатите :

ИМЕНА УЧАСТНИКА Оценка-
Председател

Оценка- 
Първи член

Оценка - 
Втори член

КРАЙНА
ОЦЕНКА

Здравко Марков Ватев 5 7 7 6.33
Малин Иванов Нешев 8 9 9 8.67
Тошко Ненов Костадинов 7 8 8 7.67
Шенка Павлова Илиева 7 8 9 8

На основание извършеното оценяване КОМИСИЯТА КЛАСИРА кандидатите за 
заемане на длъжността „Старши специалист -  управление и стопанисване на 
съдебно имущество“, както следва :

1. МАЛИН ИВАНОВ Н Е Ш Е В -8.67
2. ШЕНКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА-8
3. ТОШКО НЕНОВ КОСТАДИНОВ -  7.67
4. ЗДРАВКО МАРКОВ ВАТЕВ -  6.33

Протоколът да бъде публикуван на интернет страницата на ОС -  Пазарджик и да 
се постави на Информационното табло в Съдебната палата.

Протоколът с класираните кандидати и документите им да бъдат предоставени 
на Административния ръководител -  председател на Окръжен съд гр. Пазарджик, с 
оглед упражняване на правомощието му по чл. 140 от Правилника за 
администрацията в съдилищата.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


