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   ПРОТОКОЛ 

 

 №  1 / 23.07.2021 г. 

 

 

На 21.07.2021 г. назначената със заповед на Председателя на 

ОС Търговище  № АЗ - 102 / 10.06.2021 г. конкурсна комисия, в 

пълен състав, проведе заседание за проверка на документите и 

допускане на кандидатите до участие в конкурса за заемане на 

свободната длъжност „Призовкар“ в съда. 

 

Комисията констатира следното: 

 

До изтичане на крайния срок (17.00. ч. на 16.07.2021 г.) са 

постъпили заявления от следните 13 кандидати по реда на 

приемането им: 

 

Соня Михайлова Димова 

Борислав Асенов Курдов 

Цветелина Сашева Тотева 

Милена Величкова Илиева 

Калоян Иванов Петров 

Михаил Менков Миланов 

Елисавета Костадинова Петкова 

Георги Спасов Георгиев 

Галена Георгиева Георгиева 

Росица Христова Димова 

Станислав Петков Найденов 

ЕмануилГеоргиев Съботинов 

Людмила Николова Спасова    

 

Към заявленията кандидатите са приложили изискуемия набор 

от документи, с изключение на свидетелствата за съдимост. 

 



По силата на чл.5, ал.4 от ЗОАРАКСД, комисията  отправи 

искане до РС Търговище за предоставяне на справки за съдимост на 

кандидатите.               

 

След получаване на справките и оценка на представените 

документи в тяхната съвкупност, на свое заседание на 23.07.2021 г. 

комисията взе следното 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Допуска до участие във втория етап на конкурса следните 

кандидати: 

 

Борислав Асенов Курдов 

Цветелина Сашева Тотева 

Милена Величкова Илиева 

Михаил Менков Миланов 

Елисавета Костадинова Петкова 

Галена Георгиева Георгиева 

Росица Христова Димова 

Станислав Петков Найденов 

ЕмануилГеоргиев Съботинов 

Людмила Николова Спасова    

 

2. Не допуска до участие във втория етап следните кандидати: 

Соня Михайлова Димова - поради непредставяне на 

мотивационно писмо; 

Калоян Иванов Петров - поради непредставяне на 

удостоверение от Окръжна прокуратура;  

Георги Спасов Георгиев - поради непредставяне на 

документи за трудов стаж и професионален опит; 

 

3. Определя дата за провеждане на втория етап от конкурса на 

31.08.2021 г. от 10.00.ч. в компютърната зала на Първо 

основно училище „Христо Ботев“. 

 

4. Тестът ще съдържа въпроси от материята на глава VІ от 

Гражданския процесуален кодекс, глава ХV от Наказателно-

процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт и 

Правилника за администрацията в съдилищата. 

 



5. Решението по настоящия протокол да бъде публикувано на 

сайта на съда и на информационното табло за сведение на 

кандидатите.  

 


