
 
 
 
 
          

Препис-извлечение! 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  №  3  
 
Днес, 20.06.2016 година в сградата на Съдебна палата - 

Окръжен съд - Перник, комисия назначена със Заповед 
№186/25.05.2016 година на Административния ръководител – 
Председател на Окръжен съд - Перник в състав: 
    

  Председател:  
  Членове: 1. 
           2.  

както и Заповед № 187/25.05.2016 година, във връзка организиране 
и оказване съдействие на комисията 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
се проведе ТРЕТИ етап от конкурса – проверка на компютърните и 
машинописни умения на кандидатите за заемане на длъжността 
„Съдебен секретар“ в Окръжен съд - Перник.   
  При оценяване на писмените работи на кандидатите се 
получиха следните резултати: 
 

№ 
по 
ре
д 

Вх.№ на 
заявлението 

Име, презиме и 
фамилия 

Брой 
правописни 

и 
пунктуацион
-ни грешки 
в изписания 

текст 

Брой 
пропус-
нати 
думи и 
препи-
нателни 
знаци 

Oбщо 

1. 2798/16.05.2016 г. Емилия Георгиева 
Павлова 17 44 61 

2. 2915/20.05.2016 г. Роза Момчилова 
Ризова 

25 87 112 

3. 2926/20.05.2016 г. Весела Георгиева 
Неделкова 21 165 186 

4. 3012/26.05.2016 г. Ангелина Кирилова 
Арсова 

19 119 138 

5. 3046/27.05.2016 г. 
Златка Михайлова 

Стоянова 25 112 137 

 
С оглед резултатите от писмения изпит – проверка на 

практическите, компютърните и машинописните умения на 
кандидатите, и съгласно утвърдената от Административния 
ръководител – Председател на Окръжен съд – Перник, Методика за 
провеждане на конкурса, критериите и начина на оценяване на 
кандидатите за длъжността „Съдебен секретар“, конкурсната 
комисия констатира, че при тези резултати, то за да се извърши 
оценяване по шестнобалната система по предварително определения 
ред за това, следва резултатите да се приведат към възможния 
брой грешки, заложен в Методиката, за да се формират оценки от 2 
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(две) до 6 (шест). В тази връзка всеки един от резултатите е 
разделен на 6 и определените по този начин на изчисление 
оценките са, както следва: 

№ 
по 
ред 

№ на 
заявлението 

Име,презиме и 
фамилия 

Получен 
резултат 

разделен на 6 

Оценка от 
трети етап, 
определена 
по реда на 
т.3.4.от 

Методиката 

1. 
2798/16.05.2016 г. Емилия Георгиева 

Павлова 61:6 = 10,16 4,80 

2. 2915/20.05.2016 г. Роза Момчилова 
Ризова 112:6 = 18,66 4,00 

3. 2926/20.05.2016 г. Весела Георгиева 
Неделкова 

186:6 = 31,00 2,80 

4. 
3012/26.05.2016 г. Ангелина 

Кирилова Арсова 119:6 = 19,83 3,90 

5. 3046/27.05.2016 г. Златка Михайлова 
Стоянова 137:6 = 22,83 3,60 

  Във връзка с горното конкурсната комисия, 
  Р Е Ш И: 
  ДОПУСКА до участие в четвъртия етап от конкурса –   
събеседване за длъжността „Съдебен секретар“ следните кандидати: 

  
№ 
по 
ред 

№ на 
заявлението 

Име,презиме и 
Фамилия на 
кандидата 

Oценка 
от трети 
етап 

1. 2798/16.05.2016 г. Емилия Георгиева Павлова 4,80 
2. 2915/20.05.2016 г. Роза Момчилова Ризова 4,00 
3. 2926/20.05.2016 г. Весела Георгиева Неделкова 2,80 
4. 3012/26.05.2016 г. Ангелина Кирилова Арсова 3,90 
5. 3046/27.05.2016 г. Златка Михайлова Стоянова 3,60 

           
  Препис-извлечение от настоящия протокол да се обяви на 
Таблото за обяви и съобщения на Окръжен съд - Перник в Съдебна 
палата - Перник, ет.2 и на интернет-страницата на съда.  
 
 
      КОМИСИЯ: 
       
                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ /не се чете/ 
            
 
                              ЧЛЕНОВЕ:  1. /п/ /не се чете/ 
 
                                        2. /п/ /не се чете/ 
            

 
 


