
  

РРААЙЙООННЕЕНН  ССЪЪДД  ––  ДДИИММИИТТРРООВВГГРРААДД  
 6400 Димитровград                                                         тел./факс: 0391/66763 

бул.”Г.С.Раковски”№13                                  е-mail: contacts@rs-dimitrovgrad.com 

 

ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ  
 

Днес, 20.10.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-13-232/02.10.2015 г. на Иван 

Статев Маринов – Административен ръководител – Председател Районен Съд – 

Димитровград, комисия в състав:  

Председател: Андрей Георгиев Андреев – Съдия и  

Членове: 1. Светлана Атанасова Димитрова – Административен  секретар и  2. 

Таня Иванова Зъмбарова – Съдебен деловодител, разгледа постъпилите заявления на 

кандидатите за участие в обявения със Заповед № РД-13-205/28.08.2015 г. конкурс за 

длъжността "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ", с цел провеждане на I-ви етап от 

конкурса. 

Допуснатите до първи етап на конкурса по документи – 8 кандидата бяха 

оценени по следния начин: съобразно спецификата на длъжността, за която са 

допуснати, изпълнение на изискванията за вид и степен на образование, стаж и 

квалификация за длъжността. 

На практика оценяването бе проведено по следния начин: по шестобалната 

система, като всеки един от членовете на комисията анонимно загражда оценка на 

една от трите предварително подготвени бланки, които бяха събрани в плик - така, че 

да не се разбира кой от членовете коя бланка е попълнил. След отварянето им, се 

сумираха оценките за всеки един кандидат, като се изчисли средно-аритметична 

стойност измежду трите оценки, като се получиха следните резултати: 

  

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ: 

 

    Председател:   (п) 

         Андрей АНДРЕЕВ 

 

    Членове: 1.   (п) 

        Светлана ДИМИТРОВА 

 

         2.   (п) 

       Таня ЗЪМБАРОВА 

№ по 

ред 
Вх.№ и дата Име, презиме и фамилия Обща 

оценка 

1 9763/17.09.2015 г. Диана Стефчева Георгиева 5.00 

2 9775/18.09.2015 г. Доника Стоянова Вълева 4.33 

3 9900/25.09.2015 г. Добринка Динева Терзиева 4.33 

4 9913/25.09.2015 г. Ива Михайлова Александрова 5.67 

5 9952/28.09.2015 г.  Димитрия Йорданова Господинова – Попова 5.00 

6 10027/29.09.2015 г. Павлина Желязкова Камбурова 3.33 

7 10056/30.09.2015 г. Светла Георгиева Русева 5.00 

8 10082/30.09.2015 г. Стефка Георгиева Ангелова 5.67 
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        ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ  
 

Днес, 20.10.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-13-232/02.10.2015 г. на Иван 

Статев Маринов – Административен ръководител – Председател Районен Съд – 

Димитровград, комисия в състав:  

Председател: Андрей Георгиев Андреев – Съдия и Членове: 1. Светлана Атанасова 

Димитрова – Административен  секретар и  2. Таня Иванова Зъмбарова – Съдебен 

деловодител, проведе втори етап от конкурса. 

От допуснатите до първи етап на конкурса 8 кандидата за втория етап се явиха 7 

кандидата. Не се яви кандидатът Стефка Георгиева Ангелова, подала заявление вх. № 

10082/30.09.2015 г.  

Вторият етап на конкурса се проведе на 20.10.2015г. от 13.30ч. под формата на 

практически изпит, състоящ се в  съставяне на текст, чиято цел бе проверка на 

практическите умения на кандидатите – машинопис, работа с компютър и компютърни 

програми, способност за съставяне и подредба на  текст. 

Оценяването бе проведено по следния начин: оценките бяха поставени  по 

предварително зададени критерии /време, правописни, пунктуационни грешки, подредба 

и др./ по шестобалната система, като върху работата на кандидатите всеки член от 

комисията независимо от другите посочваше своята оценка, след което се сумираха 

оценките за всеки един кандидат, като се изчисли средно-аритметична стойност, при 

запазване на анонимността на кандидатите, при което бяха установени следните 

резултати:  

 

 
КОНКУРСНА КОМИСИЯ: 

 

    Председател:   (п) 

         Андрей АНДРЕЕВ 

 

    Членове: 1.   (п) 

        Светлана ДИМИТРОВА 

        (п) 

         2.  Таня ЗЪМБАРОВА 

 

 

№ 

по 

ред 

Номер – 

случайно 

изтеглен  

Име, презиме и фамилия 

Неизвестни към датата на изготвяне на 

протокола 

Обща 

оценка 

1 № 1 Неизвестни към датата на изготвяне на протокола 4,67 

2 № 2 Няма изтеглен номер. - 

3 № 3 Неизвестни към датата на изготвяне на протокола 5,33 

4 № 4 Неизвестни към датата на изготвяне на протокола 3,67 

5 № 5 Неизвестни към датата на изготвяне на протокола 4,67 

6 № 6 Неизвестни към датата на изготвяне на протокола 6,00 

7 № 7 Неизвестни към датата на изготвяне на протокола 5,33 

8 № 8 Неизвестни към датата на изготвяне на протокола 4,33 
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        ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ  
 

Днес, 22.10.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-13-232/02.10.2015 г. на Иван 

Статев Маринов – Административен ръководител – Председател Районен Съд – 

Димитровград, комисия в състав:  

Председател: Андрей Георгиев Андреев – Съдия и Членове: 1. Светлана Атанасова 

Димитрова – Административен  секретар и  2. Таня Иванова Зъмбарова – Съдебен 

деловодител, разгледа постъпилите заявления на кандидатите за участие в обявения със 

Заповед № РД-13-205/28.08.2015 г. конкурс за длъжността "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ", 

с цел провеждане на втори етап от конкурса. 

От допуснатите до първи етап на конкурса 8 кандидата за втория етап се явиха 7 

кандидата. Не се яви кандидатът Стефка Георгиева Ангелова, подала заявление вх. № 

10082/30.09.2015 г. Вторият етап на конкурса се проведе на 20.10.2015г. от 13.30ч. под 

формата на практически изпит, състоящ се в  съставяне на текст, чиято цел бе проверка 

на практическите умения на кандидатите – машинопис, работа с компютър и 

компютърни програми, способност за съставяне и подредба на  текст. 

Оценяването бе проведено по следния начин: оценките бяха поставени  по 

предварително зададени критерии /време, правописни, пунктуационни грешки, подредба 

и др./ по шестобалната система, като върху работата на кандидатите всеки член от 

комисията независимо от другите посочваше своята оценка, след което се сумираха 

оценките за всеки един кандидат, като се изчисли средно-аритметична стойност, при 

запазване на анонимността на кандидатите. 

След приключване на всички етапи от конкурса, на 22.10.2015 г. 

административният ръководител – председател на РС – Димитровград Иван Маринов 

предостави на членовете комисията списък за съответствието на имената на кандидатите 

с произволно изтеглените от тях номера, при което бяха установени следните резултати: 

  

КОНКУРСНА КОМИСИЯ: 

 

    Председател:   (п) 

         Андрей АНДРЕЕВ 

 

    Членове: 1.   (п) 

        Светлана ДИМИТРОВА 

        (п) 

         2.  Таня ЗЪМБАРОВА 

 

№ 

по 

ред 

Вх.№ и дата Име, презиме и фамилия Обща 

оценка 

1 9763/17.09.2015 г. Диана Стефчева Георгиева 4.33 

2 9775/18.09.2015 г. Доника Стоянова Вълева 4.67 

3 9900/25.09.2015 г. Добринка Динева Терзиева 5.33 

4 9913/25.09.2015 г. Ива Михайлова Александрова 6.00 

5 9952/28.09.2015 г.  Димитрия Йорданова Господинова – Попова 5.33 

6 10027/29.09.2015 г. Павлина Желязкова Камбурова 3.67 

7 10056/30.09.2015 г. Светла Георгиева Русева 4.67 
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ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ  
 

Днес, 22.10.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-13-232/02.10.2015 г. на Иван 

Статев Маринов – Административен ръководител – Председател Районен Съд – 

Димитровград, комисия в състав:  

Председател: Андрей Георгиев Андреев – Съдия и  

Членове: 1. Светлана Атанасова Димитрова – Административен  секретар и   

2. Таня Иванова Зъмбарова – Съдебен деловодител, разгледа постъпилите 

заявления на кандидатите за участие в обявения със Заповед № РД-13-205/28.08.2015 г. 

конкурс за длъжността "СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ", проведе трети етап от конкурса.  

От допуснатите до първи етап на конкурса 8 кандидата за третия етап се 

явиха 7 кандидата. Не се яви кандидатът Стефка Георгиева Ангелова, подала 

заявление вх. № 10082/30.09.2015 г. Същата не се е явила и на втори етап от 

конкурса. 
Третият етап на конкурса се проведе на 22.10.2015г. от 11.30ч. под формата на 

събеседване.  

Оценяването бе проведено по следния начин: оценките бяха поставени по 

шестобалната система, като всеки един от членовете на комисията загражда оценка на 

една от трите предварително подготвени бланки, които бяха събрани в плик – така, че 

да не се разбира кой от членовете коя бланка е попълнил. След отварянето им, се 

сумираха оценките за всеки един кандидат, като се изчисли средно-аритметична 

стойност, при което се получиха следните оценки от трети етап: 

 
КОНКУРСНА КОМИСИЯ: 

 

    Председател:   (п) 

         Андрей АНДРЕЕВ 

 

    Членове: 1.   (п) 

        Светлана ДИМИТРОВА 

        (п) 

         2.  Таня ЗЪМБАРОВА 

  

  

  

№  
по ред 

Вх.№ и дата Име, презиме и фамилия Обща 

оценка 

1 9763/17.09.2015 г. Диана Стефчева Георгиева 4.33 

2 9775/18.09.2015 г. Доника Стоянова Вълева 5.33 

3 9900/25.09.2015 г. Добринка Динева Терзиева 5.33 

4 9913/25.09.2015 г. Ива Михайлова Александрова 5.67 

5 9952/28.09.2015 г.  Димитрия Йорданова Господинова – Попова 3.67 

6 10027/29.09.2015 г. Павлина Желязкова Камбурова 4.00 

7 10056/30.09.2015 г. Светла Георгиева Русева 4.33 
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ПП  РР  ОО  ТТ  ОО  КК  ОО  ЛЛ  

 

Днес, 22.10.2015 г., в изпълнение на Заповед № РД-13-232/02.10.2015 г. на Иван Статев 

Маринов – Административен ръководител – Председател Районен Съд – Димитровград, 

комисия в състав:  

Председател: Андрей Георгиев Андреев – Съдия и  

Членове: 1. Светлана Атанасова Димитрова – Административен  секретар и   

2. Таня Иванова Зъмбарова – Съдебен деловодител  

състави настоящия протокол, след приключване на всички етапи от конкурса, обявения 

със Заповед № РД-13-205/28.08.2015 г. конкурс за заемане на длъжността "СЪДЕБЕН 

ДЕЛОВОДИТЕЛ". От оценките от трите етапа на конкурса се образува средноаритметично 

число, което е крайна оценка за участието им в конкурса, както следва: 

  

 

Като взе предвид оценките на кандидатите, получени на трите етапа на конкурса, 

на основание чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт 

Р  Е  Ш  И  : 

ОБЯВЯВА за класирана на обявеното свободно работно място в конкурса за 

длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” при Районен съд - Димитровград следния 

кандидат: 

 

Ива Михайлова Александрова 

 

В случай на отказ или невъзможност за встъпване в длъжност на класиралата се, 

обявяваме за резервни следните кандидати: 

1. Добринка Динева Терзиева 

2. Доника Стоянова Вълева 

ПРЕДЛАГА на Председателя на Районен Съд- Димитровград, да сключи трудов 

договор с класиралата се  на първо място. 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ: 

 

    Председател:   (п) 

         Андрей АНДРЕЕВ 

 

    Членове: 1.   (п) 

        Светлана ДИМИТРОВА 

        (п) 

         2.  Таня ЗЪМБАРОВА 

№ по 

ред 

Вх.№ и дата Име, презиме и фамилия Обща 

оценка 

1 9763/17.09.2015 г. Диана Стефчева Георгиева 4.55 

2 9775/18.09.2015 г. Доника Стоянова Вълева 4.78 

3 9900/25.09.2015 г. Добринка Динева Терзиева 5.00 

4 9913/25.09.2015 г. Ива Михайлова Александрова 5.78 

5 9952/28.09.2015 г.  Димитрия Йорданова Господинова – Попова 4.67 

6 10027/29.09.2015 г. Павлина Желязкова Камбурова 3.67 

7 10056/30.09.2015 г. Светла Георгиева Русева 4.67 
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