
 
 
 
 
 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 
 

ПРО ТОКО Л №  1 
 
 
Днес, 30.05.2016 година в сградата на Окръжен 

съд гр. Перник, Комисия назначена със Заповед № 
186/25.05.2016 година на Административния ръководител – 
Председател на Окръжен съд гр.Перник в състав: 
   Председател: 
   Членове: 
се събра и провери редовността на постъпилите до края 
на работния ден на 27.05.2016 година заявленията и 
приложените към тях документи на кандидатите, желаещи 
да вземат участие в обявения конкурс за две щатни 
бройки служители за длъжността „Съдебен секретар“ в 
Окръжен съд гр.Перник, обявен със Заповед № 
154/25.04.2016 година на Административния ръководител-
Председател на Окръжен съд гр.Перник. 

Постъпили са заявления от общо 6 (шест) лица. 
Заявленията на кандидатите са редовни, т.е. съдържат 
посочените в заповедта за обявения конкурс документи. 
Комисията намира, че кандидатите отговарят на 
изискванията, конкретизирани в Заповед № 154/25.04.2016 
година на Административния ръководител на Окръжен съд 
гр.Перник и следва да бъдат допуснати до Втория етап на 
конкурса – писмен изпит – тест за проверка на 
познанията по правопис, граматика, пунктуация и 
стилистика, който ще се проведе на 15.06.2016 година, 
10:00 часа в сградата на Съдебна палата гр.Перник, ет. 
4, зала № 7. 

С оглед на гореизложеното комисията, 
Р Е Ш И: 

ДОПУСКА до участие във Втория етап от конкурса – 
писмен изпит-тест за проверка на познанията по 
правопис, граматика, пунктуация и стилистика, за две 
щатни бройки „съдебен секретар“ в Окръжен съд гр.Перник 
следните кандидати: 
 
 
 
 

П Е Р Н И Ш К И  О К Р Ъ Ж Е Н  С Ъ Д  
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№ 
по 
ред 

Вх.№ на 
заявлението 

Име, презиме, 
фамилия на кандидата 

1. 2798/16.05.2016 г. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА 
2. 2887/19.05.2016 г. МЕТОДИ ВАЛЕРИЕВ МЕТОДИЕВ 
3. 2915/20.05.2016 г. РОЗА МОМЧИЛОВА РИЗОВА 
4. 2926/20.05.2016 г. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛКОВА 
5. 3012/26.05.2016 г. АНГЕЛИНА КИРИЛОВА АРСОВА 
6. 3046/27.05.2016 г. ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА 

 
Препис-извлечение от настоящия протокол да се 

обяви на 30.05.2016 година на таблото за обяви и 
съобщения на Окръжен съд гр.Перник в Съдебна палата 
гр.Перник, ет.2 и на интернет-страницата на съда. 
 
 
      КОМИСИЯ: 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /не се чете/ 
      ЧЛЕНОВЕ:     /п/ /не се чете/ 
                /п/ /не се чете/ 

 
 


