П Р О Т О К О Л   № 3
27.09.2016г.

От заседание на комисия за конкурса за 1 щатна бройка за длъжността „Призовкар“, обявен със Заповед № 408  от 29.07.2016 г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд гр. Сандански
/втори етап/

 Днес, 27.09.2016 г., в сградата на Районен съд - гр. Сандански, комисия, назначена със Заповед №467 от 12.09.2016г. на административния ръководител – Председател на Районен съд - гр. Сандански, в състав:
Председател:  Елена Цолева – съдебен администратор- служител по сигурността на информацията

Членове: 1.Анелия Резашка – главен счетоводител
                2. Николай Гюров – призовкар

проведе втори етап от конкурса за длъжността „Призовкар“ в Районен съд -Сандански

С протокол  № 1 от 08.09.2016 г. комисията, назначена със Заповед № 459 от 08.09.2016г.  на Административния ръководител – Председател на Районен съд гр. Сандански, е допуснала до участие в конкурса следния кандидат:


Пореден №:
Входящ № на  заявлението:
Име, презиме, фамилия  на кандидата:
1.
№ 2875/17.08.2016г.
Иван Кръстев Бошкилов


От допуснатите до участие в конкурса за длъжността „ Призовкар“  – 1 щатна бройка, на обявената дата и час 27.09.2016 г. от 09.00 часа  в съдебна зала № 3 на Районен съд – гр. Сандански, се яви   единствения   допуснат кандидат.

Председателят на конкурсната комисия  Елена Цолева- съдебен администратор, разясни на кандидата  начина на провеждане на конкурса. 

І. Писмения изпит - тест  за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, детайлно познаване на  ЗСВ, ПАС, и  на процесуалните закони – ГПК и НПК в частите посочени за съответната длъжност. 
След разработени два варианта от комисията – тест № 1 и тест № 2,  бе изтеглен чрез жребий тест № 2 от  допуснатия до участие в конкурса кандидат.
Писменият тест включваше десет въпроса - тест  за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация, детайлно познаване  на ЗСВ, ПАС, и  на процесуалните закони – ГПК и НПК в частите посочени за съответната длъжност. 
 На кандидата бе дадена възможност 30 минути за попълване на теста. Оценяването на теста се извърши по предварителна разработена и приета от комисията методика за оценяване. Решаването на теста продължи от 09:00 часа до 09:25 часа. Тестът е решаван от кандидата едновременно под наблюдението на комисията. 

Въз основа на показаните резултати, комисията  допуска в трети етап на конкурса – събеседване, както следва:




№:
Име, презиме, фамилия  на кандидата:
Общ брой  точки от писмен изпит тест  
1
Иван Кръстев Бошкилов
8 точки

Комисия  по провеждане на втори етап от конкурса за длъжността „Призовкар “   – 1 щатна бройка, назначена със Заповед № 467 от 12.09.2016 г. на Административния ръководител  - Председател на Районен съд гр. Сандански:

                                Председател: ………...........
                                                                 /Елена Цолева/

                                             Членове: 1…………………...
                                                             /Анелия Резашка/

                                                             2…………………...
                                                             /Николай Гюров/ 

