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        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОКРЪЖЕН СЪД – ТЪРГОВИЩЕ 

 
 

 
ПРОТОКОЛ  

№ 5 

 

    Днес, 1 април 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 трети етап от конкурса за назначаване 

на съдебен служител на длъжността ” Съдебен секретар” –  2 /две/ щатни 

бройки. 

    В обявения час всички допуснати до участие до третия етап на конкурса 

кандидати се явиха. Събеседването протече по поредност на кандидатите 

съобразно подредба по азбучен ред на имената им. 

    След приключване на събеседването с всички кандидати, всеки член на 

комисията, изхождайки от одобрената методика за провеждане на 

конкурса, след като обсъди отговорите на въпросите, които бяха задавани 

на кандидатите, извърши индивидуално оценяване на допуснатите до 

„събеседване“ кандидати. Всеки член на комисията нанесе своята оценка 

за кандидатите в отделен лист, приложен към настоящия протокол. 

Крайната оценка от трети етап се формира като средно аритметична от 

оценките дадени на кандидата от всеки член на комисията. 

    Комисията извърши сборуване на получените оценки и определи обща 

оценка от третия етап на конкурса „Събеседване“ за отделните кандидати, 

а именно: 

    1. Бетина Русчева – Оценка: 6 

    2. Елена Димитрова – Оценка:  4.33 

    3. Лена Димитрова – Оценка: 4.67 

    4. Цветелина Тотева – Оценка: 4.33 

    Комисията извърши крайно оценяване на кандидатите в конкурса 

съобразно резултатите от втория и третия етап от конкурса, а именно: 

    1. Бетина Русчева – Оценка: 10.50 

    2. Елена Димитрова – Оценка:  8.33 

    3. Лена Димитрова – Оценка: 8.67 

    4. Цветелина Тотева – Оценка: 8.33 
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    Въз основа на крайното оценяване, комисията  

 

Р Е Ш И: 

 

    Класира кандидатите за участие в обявения със Заповед № АЗ-5 от 

10.01.2022 година /изменена със Заповед № № АЗ-19 от 04.02.2022 г./ на 

Председателя на Окръжен съд – Търговище конкурс за назначаване на 

съдебен служител на длъжността ” Съдебен секретар” –  2 /две/ щатни 

бройки, както следва: 

    1. Бетина Русчева 

    2. Лена Димитрова 

    3. Цветелина Тотева 

    4. Елена Димитрова 

 

    Резултатите от крайното класиране на кандидатите да се публикуват на 

интернет страницата на ОС - Търговище, както и на двата входа на 

Съдебната палата гр. Търговище. 

    Приложение: листове за оценка на кандидатите в конкурса от членовете 

на комисията. 

     

                                                        Комисия: 

 

       Председател:……/п/………. 

         (Бисера Максимова) 

       Членове: 

        1……/п/………… 

        (Савин Савов)   

 

        2. ……/п/……… 

        (Павел Стоев) 

 

01.04.2022 година 

 


