
1 
 

        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ 

 
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ  

№ 1 

 

    Днес, 18 февруари 2022 година, комисия в състав: 

 

Председател: Бисера Максимова – съдия в Окръжен съд – Търговище 

Членове: 1. Савин Савов – съдебен администратор в Окръжен съд 

Търговище; 

                     2. Павел Стоев – системен администратор в Окръжен съд – 

Търговище, 

 

назначена със Заповед № АЗ-6 от 10.01.2022 година на Председателя на 

Окръжен съд – Търговище, проведе заседание при следния дневен ред: 

 

    1. Утвърждаване на списъците на допуснатите и недопуснатите 

кандидати за участие в обявения съгласно Заповед № АЗ-5 от 10.01.2022 

година и Заповед № АЗ-19 от 04.02.2022 година на Председателя на 

Окръжен съд – Търговище конкурс за заемане на длъжността „Съдебен 

секретар“ – 2 щатни бройки; 

    2. Приемане на МЕТОДИКА за оценяване на кандидатите. 

    3. Определяне на място, дата и час за провеждане на втория етап на 

конкурса. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

    Комисията констатира, че до крайния срок за подаване на документи за 

участие в конкурса, заявления за участие са подали 9 кандидати, както 

следва: 

    1. Лена Петкова Димитрова 

    2. Стела Анатолиевна Атанасова 

    3. Елена Иванова Димитрова 

    4. Десислава Здравкова Стефанова 

    5. Грета Георгиева Михалева 

    6. Христана Красимирова Василева 

    7. Бетина Антонова Русчева 

    8. Цонка Емилова Крумова 

    9. Цветелина Сашева Тотева 
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    Комисията се запозна с документите на всеки един участник по реда на 

постъпването им и констатира следното: 

 

Лена Петкова Димитрова 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 

338/02.02.2022 г. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома № 047135 от 

2015 година от Русенски университет 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: ДА 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: 

свидетелство за професионална квалификация от Сдружение „Информа“, 

сертификат за владение на английски език 

- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж – трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище - № 98/27.01.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: от 28.01.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: № 207/27.01.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: ДА. 

 

Стела Анатолиевна Атанасова 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 

418/08.02.2022 г. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома № 54209 от 

30.09.2020 от Шуменски университет за степен „магистър“. 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: Да 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: 

Диплома за бакалавър от Шуменския университет № 017870 от 2006 г., 

Диплома от Техникум по ИИ-Търговище от 1999 година. 
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- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: ДА, удостоверение № 

126 от 04.02.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: от 03.02.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: № 260 от 04.02.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: ДА. 

 

Елена Иванова Димитрова 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 421 от 

08.02.2022 г.  

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома № 033668 от 

1997 година на Второ СОУ – Търговище. 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: не 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: не 

- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: да, Удостоверение № 

111 от 31.01.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: Да, от 31.01.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: Да, № 31 от 31.01.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: ДА. 

 

Десислава Здравкова Стефанова 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 431 от 

09.02.2022 г. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 
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- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома за 

„бакалавър“ от ВТУ - № 061664/2012 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: Не. 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: 

Диплома № 032493 от Професионална гимназия по ИИ, 2005 г. 

- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: № 141 от 07.02.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: Да, от 07.02.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: Да, № 274 от 07.02.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: Да. 

 

Грета Георгиева Михалева 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 436 от 

09.02.2022 г. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома № 061671 от 

25.06.2009 от Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови 

техноологии – гр. Варна. 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: Не. 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: Не. 

- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: Да, Удостоверение  № 

123 от 03.02.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: Да, от 03.02.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: Да, Удостоверение № 47 от 

04.02.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: Да. 
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Христана Красимирова Василева 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 466 от 

10.02.2022 г. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома № 010543 от 

17.09.2008 година от Професионална гимназия по туризъм и ХВТ – гр. 

Търговище. 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: Да, 

удостоверение № 80721 от 2011 г., издадено от НТС – Търговище. 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива:  Не. 

- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: Да, Удостоверение № 

119 от 02.02.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: Да, карта за предварителен 

медицински преглед от д-р Кристина Станчева от 02.02.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: Да, Удостоверение № 39 от 

02.02.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: Да. 

 

Бетина Антонова Русчева 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 467 от 

10.02.2022 г. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома от УНСС № 

039637/2017 за степен „магистър“. 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: Не. 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: 

Диплома за бакалавър от УНСС от 2016 г. 
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- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: Да, Удостоверение № 

155 от 09.02.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: Да, от 08.02.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: Да, амб. № 8 от 09.02.2022 г.   

Мотивационно писмо: Да. 

 

Цонка Емилова Крумова 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 479 от 

11.02.2022 г. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома за бакалавър 

от Шуменския университет от 2013 година – рег. № 42276. 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв:  

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: 

Диплома № 007662 от Русенския университет от 2018 година; Диплома за 

средно образование от ПГИЧЕ – Търговище от 2009 година. 

- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: не. 

Доколкото изискванията за длъжността не включват наличие на 

определена продължителност трудов стаж, непредставянето на копие от 

трудовата книжка не следва да е пречка за допускане на кандидата за 

участие в конкурса.  

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: Да, Удостоверение № 

164 от 11.02.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: Да, № 419 от 09.02.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: Да, Удостоверение № 288 от 

09.02.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: Да. 
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Цветелина Сашева Тотева 

 

Необходими документи за участие в конкурса: 

- Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично 

или чрез пълномощник, към което кандидата прилага: ДА, вх. № 476 от 

11.02.2022 година. 

- Автобиография:  ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2: ДА 

- Декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3: ДА 

- Копие от лична карта – ДА. 

- Копие от диплом за завършено образование – ДА, Диплома № 004577 от 

2012 година от Професионална гимназия по туризъм и ХВТ – Търговище. 

- Копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв: Да, 

Удостоверение от НТС от 2019 г. 

- Копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива: 

Свидетелство за професионална квалификация за деловодител, издадено от 

ЦПО „Тренинг вижън“ – Русе от 2021 година; Сертификат от ЦПО 

„Тренинг вижън“ – Русе за обучение за работа в екип от 2021 година. 

- Копие от документи, за професионален опит и трудов стаж: трудова 

книжка. 

- Служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни 

производства от Окръжна прокуратура Търговище: Да, Удостоверение № 

159 от 10.02.2022 г. 

- Медицинско свидетелство за работа: Да, от 10.02.2022 г. 

-  Удостоверение от психиатър, че не страда от психични разстройства и е 

психично здрав към момента на издаването: Да, Удостоверение № 7 от 

10.02.2022 г. 

-   Мотивационно писмо: Да. 

 

        На основание чл. 5 ал. 4 от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност във връзка с чл. 340а ал. 1 т. 4 ЗСВ във връзка с чл. 

136 т. 4 ПАС комисията изиска служебно справка за кандидатите от 

служба „Бюро съдимост“ при Търговищкия районен съд. 

    Всички кандидати са неосъждани и с чисто съдебно минало. Всички 

кандидати са подали необходимите документи за участие в конкурса и 

следва да бъдат допуснати до участие в него.  
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
 

    Комисията обсъди методиката, по която ще извърши оценяване на 

кандидатите, като прие, че при подреждане на кандидатите в крайното 

класиране, ако същите имат еднакъв резултат, приоритет ще има 

резултатът от  практическия изпит, и най-вече резултатът от подетап 1 от 

него. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

    Поради обстоятелството, че допуснатите до участие в конкурса са 9 

души, вторият етап от конкурса следва да се проведе на място, което 

разполага с достатъчен брой компютърни конфигурации.  

    В деня на практическия изпит участниците в конкурса следва да 

представят валиден документ за ваксинация, валиден документ за 

преболедуване или валиден документ за изследване, по смисъла на т. II от 

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., на министъра на здравеопазването. 

Валидните документи за ваксинация, за преболедуване или за изследване 

следва да бъдат представени в деня на конкурса на хартиен или електронен 

носител. 

 

    Въз основа на предприетите от комисията действия и направения във 

връзка с тях анализ, комисията  

Р Е Ш И: 

 

    1. Утвърждава Списък на допуснатите за участие в обявения със Заповед 

№ АЗ-5 от 10.01.2022 година и Заповед № АЗ-19 от 04.02.2022 година на 

Председателя на Окръжен съд – Търговище конкурс за заемане на 

длъжността „Съдебен секретар“ – 2 щатни бройки, подредени по азбучен 

ред, както следва: 

1. Бетина Антонова Русчева 

2. Грета Георгиева Михалева   

3. Десислава Здравкова Стефанова 

4. Елена Иванова Димитрова 

5. Лена Петкова Димитрова 

6. Стела Анатолиевна Атанасова 

7. Христана Красимирова Василева 

8. Цветелина Сашева Тотева 

9. Цонка Емилова Крумова 

 

    Списъкът на допуснатите за участие в конкурса кандидати, обозначени 

само с личното и фамилното им име, да се публикува на Интернет 

страницата на Окръжен съд – Търговище и да се постави  на централния 

вход на Съдебната палата. 
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    2. Приема МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

ДОПУСНАТИ ДО ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” ПРИ ОКРЪЖЕН 

СЪД – ТЪРГОВИЩЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № АЗ-5/10.01.2022 г. – 

Приложение № 1 към протокола като предлага на Председателя на 

Окръжен съд – Търговище да утвърди същата. 

    След утвърждаване на приетата от комисията Методика за оценяване, 

същата да бъде публикувана на Интернет страницата на Окръжен съд – 

Търговище. 

 

    3. Определя място, дата и час за провеждане на втория етап от конкурса: 

 

Компютърната зала на І ОУ „Христо Ботев“  

на 25.03.2022 г. от 14.00.часа. 
 

    Приложение № 1 към протокола: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 

КАНДИДАТИТЕ. 

 

 

                                                        Комисия: 

 

       Председател:……/п/………. 

         (Бисера Максимова) 

 

       Членове: 

        1……/п/………… 

        (Савин Савов)   

 

        2. …/п/………… 

        (Павел Стоев) 

 


