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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 
 

Днес, 17.05.2019 година комисия в състав: 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛКА ИВАНОВА, зам.-председател на ОС-Враца 

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНА НАУМОВА, съдия в ОС-Враца 

      МИРОСЛАВ ДОСОВ, съдия в ОС-Враца, 

 

 назначена със Заповед № 206/02.04.2019г. на адм.ръководител-председателя на 

Окръжен съд - Враца, в присъствието на всички свои членове проведе третия етап от 

конкурса за заемането на 1 (една) щатна бройка за длъжността "връзки с 

обществеността", обявен със Заповед № 142/28.02.2019г. на адм.ръководител-

председателя на ОС-Враца. 

 В определения начален час - 10.00 часа се явиха всички допуснати до този етап 

кандидати: 

 1. Албена Ценова Миланова - Каменова;       

 2. Даниела Алентинова Хитова;    

 3. Венера Людмилова Върбанова.     

 Всеки от явилите се кандидати се легитимира с лична карта и се подписа в 

присъствения списък. 

 На всички кандидати се разясни, че всеки кандидат ще влиза в залата за 

провеждане на събеседването по поредността на подаване на документите от 

кандидатите. При събеседването ще им бъдат задавани въпроси с цел установяване 

на техните лични качества - комуникативност; начин и стил на изразяване; умения да 

отстояват позиция; мотивация; виждания за работата в звено на съдебната система и 

ще се проведе разискване по представените от тях писмени изложения. 

 Събеседването с кандидатите премина нормално и приключи в 11:30 часа на 

16.05.2019г. 

Оценяването на кандидатите се извърши с оценки от 2 до 6.  

Крайната оценка от събеседването е сбор от оценките на всеки от членовете на 

комисията за всеки отделен кандидат, които същата нанесе в протокола: 
 

 

Крайната оценка от конкурса, съгласно предварително обявения регламент, 

за всеки отделен кандидат е сбора от получените точки от писменото изложение и от 

събеседването, а именно: 

Имена на кандидата Оценка от събеседване 

Албена Ценова Миланова - Каменова 15 

Даниела Алентинова Хитова 15 

Венера Людмилова Върбанова 12 
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Имена на кандидата 

Брой точки от 

писменото 

изложение 

Оценка от 

събеседването 
Крайна оценка 

Албена Ценова Миланова - Каменова 12 т. 15 27 точки 

Даниела Алентинова Хитова 15 т. 15 30 точки 

Венера Людмилова Върбанова 13 т. 12 25 точки 

 
 

На основание чл. 144 от Правилника за администрацията в съдилищата, 

съгласно който комисията класира успешно издържалите конкурса според 

резултатите от тяхното представяне, Комисията   

 

 

Р   Е   Ш   И: 

 

 Класира на І-во място: 

 Даниела Алентинова Хитова с крайна оценка:                 30 точки. 

 

 Класира на ІІ-ро място: 

 Албена Ценова Миланова - Каменова с крайна оценка: 27 точки. 

 

 Класира на ІІІ-то място:  

Венера Людмилова Върбанова с крайна оценка:              25 точки. 

 

  Протоколите от всички етапи на проведения конкурс за заемане на 1 (една) 

щатна бройка за длъжността „връзки с обществеността” и документите на 

класираните кандидати да се представят на административния ръководител - 

председателя на съда в 3-дневен срок от приключване на конкурса. 

 Протоколът с крайното класиране от конкурса да се постави на таблото за 

съобщения в Информационния център на съда, както и да се публикува на интернет-

страницата на Окръжен съд - Враца.       

  

   КОМИСИЯ: 

       

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:      (п) не се чете 

                     (Веселка Иванова) 

            

ЧЛЕНОВЕ: 1.      (п) не се чете  2.              (п) не се чете 

               (Снежана Наумова)        (Мирослав Досов) 


